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 مقدمة التحقيق
سيدنا كموالنا ا٢بمد هلل رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا٣بلق على اإلطبلؽ 

٧بمد، اللهم صٌل كسلم عليو كعلى آلو الطاىرين، كعلى صحابتو الراشدين كمن تبعهم 
 بإحساف إذل يـو الدين.

 كبعد:
فهذا كتاب )الثمار اجملتناة ُب فضل العلم كالعلماء كا٥بداة كما يتصل بذلك من اآلداب 

ة: أٞبد بن قاسم بن أٞبد كمعرفة الفرقة الناجية( ١بامعو كمؤلفو العبلمة احملقق القدك 
الشمط، كىو من أىم كتبو، كمن الكتب كا٤بؤلفات القيمة الٍب دل يقدر ٥با أف ترل النور 

 بعد رغم أٮبيتها.
فهو حافل با٤بوضوعات القيمة ا٤بفيدة الٍب ال غُب عنها للعادل كا٤بتعلم على السواء صاغها 

ّب ا٤بدرؾ ألٮبية االلتزاـ بآداب طلب العلم ا٤بؤلف رٞبو اهلل بقلم العادل الزاىد الواعي ا٤بستن
كما ٯبب أف يتحلى بو العادل كا٤بتعلم كىو ما ٯبب أف ندركو كنفهمو ُب ىذا الزمن الذم 

 اختلط فيو ا٢بابل بالنابل.
كلكي يتضح ما قمت بو ُب الكتاب ٙبقيقان كٚبرٯبان كتوثيقان قدمت بدراسة مبسطة 

 أكضحت خبل٥با للمواضيع اآلتية:



 ج كخطة ٙبقيق ا٤بخطوطةمنه
 ا٥بدؼ الرئيسي لدراسة كٙبقيق ا٤بخطوطة الٍب بْب أيدينا يدكر على زكايا ثبلث:

األكذل: إحكاـ كضبط مادة الكتاب، كطبقان ٤با صنفو مؤلفو أك على األقل مقاربان لذلك، 
ككذا التحقق من ا٤بخطوطة بصفة عامة ابتداءن من العنواف كمدل صحتو من حيث اللغة 

وضوح ككذا التثبت من عنواف الكتاب كنسبتو إذل مصنفو، كإيراد ترٝبة مستوفاة عن كال
 اخل.….ا٤بؤلف كمصنفاتو كما أٮبها

النسخ الٍب -الثانية: التعرؼ على مكاف كضبط ا٤بخطوطة، ككذا كصف ا٤بخطوطات
 اعتمدىن ُب التحقيق.

ا٤بؤلف ُب تأليفو كٝبعو  الثالثة: توضيح أٮبية موضوع ا٤بخطوطة، ككذا ا٤بنهج الذم اتبعو
 للكتاب، إضافة إذل التعرؼ على ا٤بصادر الٍب اعتمدىا ُب ذلك.

 منهج ٙبقيق النص ا٤بخطوطة
 تتمثل أىم نقاط ا٤بنهج الذم اتبعتو ُب ٙبقيق النص ُب اآلٌب:

تثبت من صحة العنواف ا٣باص با٤بخطوطة كذلك من خبلؿ ا٤براجع كا٤بصادر ا٣باصة 
الن، ٍب الفهارس ا٣باصة ببعض دكر كمراكز ا٤بخطوطات اليمنية إف كاف بالسّب كالَباجم أك 

 الكتاب الذم بْب أيدينا ضمن مقتنياهتا كفهارسها.
 تثبت من صحة عنواف ا٤بخطوطة من الناحية اللغوية كمدل تطابق العنواف باحملتول.

 ترٝبت للمؤلف معتمدان ُب ذلك على ا٤بصادر ا٤بتوفرة.
 إذل مؤلفو. الثبت من نسبة الكتاب

 توضيح منهج ا٤بؤلف ككذا ا٤بصادر الٍب استقى منها معلوماتو.
 توضيح أٮبية كٙبليل موضوع ا٤بخطوطة.

ٚبريج اآليات القرآنية كتصحيح البعض منها إف حدث تصحيفان كذلك من ذكر اسم 
السورة كرقم اآلية كذلك بوضع ذلك بْب قوسْب مركنْب، كُب هناية اآلية ىكذا 
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ٚبريج األحاديث النبوية الشريفة من كتب ا٢بديث سواء كتب أىل السنة أك أىل البيت 
سبلـ اهلل عليهم، ككل ذلك بذكر ا٤بصدر كالصفحة إف كاف مطبوعان، أمَّا إذا كاف ا٤بصدر 
٨بطوطان فأذكر عنواف الكتاب كنلحق بذلك ا٢برؼ )خ( أم ٨بطوط، كإف كاف ا٤بخطوط 

 كضحت الصفحة كاتبعنا ذلك بقولنا: نسخة خاصة.ضمن مكتبٍب أ
مقابلة النسخ ا٣بطية ا٤بعتمدة كتوضيح أىم الفوارؽ بينهن ُب ا٥بامش، مع ضبط كإثبات 

 اللفظ األصح ُب ا٤بًب، كطبقان للقواعد كاألسس ا٤بتبعة ُب مثل ذلك.

( ضبط كتصحيح األلفاظ الٍب كقع فيها خطأ من قبل ا٤بؤلف أك الناسخ للنسخة )ب
كذلك بإثبات اللفظ من ا٤بصدر الذم أخذ عنو ا٤بؤلف إف كاف مطبوعان، أمَّا إذا ما زاؿ 

٨بطوطان فأبقينا اللفظ على كضعو باعتبار أف ا٤بؤلف استعاف بنسخة خاصة بو كبالتارل دل 
 نغّبه إذ معُب ذلك ٙبقيق ا٤بصدر الذم أخذ عنو كما ىو معلـو عند ٧بققوا كتب الَباث.

 أللفاظ زيادة للفائدة كذلك من ا٤بصدر الذم أخذ عنو ا٤بؤلف أيضان.إدخاؿ بعض ا
 تفسّب كتوضيح بعض األلفاظ اللغوية معتمدين ُب ذلك على كتب اللغة.

شأف أم ٨بطوط قدًن، فإف الناسخ أك ا٤بؤلف ال يستخدـ أم عبلمة من عبلمات الَبقيم 
ضع تلك العبلمات قدر اخل، كنتيجة لذلك قمنا بو ….ا٤بعركفة كالفاصلة كالنقطة، 

 االستطاعة.
 الَبٝبة لكل من كرد ا٠بو ُب ا٤بخطوطة )النص(.

 كضع عناكين خاصة ببعض ا٤بوضوعات الٍب تناك٥با ا٤بؤلف.
 اإلشارة إذل هناية الصفحة ُب النسخ ا٣بطية ا٤بعتمدة.

 إيعاز ما أخذه ا٤بؤلف من بعض ا٤بصادر إذل أصلو كذلك عندما يفصح عن ذلك.
كر ا٤بصدر أك ا٤برجع كالصفحة إف كاف جزءان كاحدان كذكر ا١بزء مع الصفحة إف  اكتفيت بذ 

 كاف أكثر من جزء اختصاران.
 اخل.….كضع فهارس عامة للكتاب: آيات، أحاديث، أعبلـ، شعر، أماكن،



 أماكن كجود ا٤بخطوطة )النسخ ا٤بعتمدة(
 لقد اعتمدنا على نسختْب خطيتْب، كأماكن كجودىن كالتارل:

ة )أ( كىي النسخة ا٣باصة با٤بؤلف )بقلم ا٤بؤلف( كىي ضمن مكتبة األخ ٧بمد بن النسخ
مطهر بن ٰبٓب الكحبلين، كىي أيضان نسخة مصورة عن األصل، كسوؼ يتم توضيح بقية 

 ا٤بعلومات األخرل الحقان.
النسخة )ب( كىي نسخة مصورة عن أصل اكتتبها لنفسو األخ أٞبد بن عبد الرٞبن 

 وضيح بقية ا٤بعلومات ا٣باصة هبذه النسخة كالنسخة السابقة )أ( الحقان.قرحش، كسيتم ت

 ا٤بصادر كا٤براجع الٍب اختلفت منها
لقد تعددت ا٤بصادر كا٤براجع الٍب اختلفت منها ُب سبيل دراسة كٙبقيق ىذا الكتاب، 

كيدخل معظمها ُب ا٤براجع ا٤بتخصصة من الناحية ا٤بوضوعية، كمن ذلك كتب ا٢بديث 
 إخل.…ضائل ككالف

 كقد أكضحت كل ذلك بأخر الكتاب قائمة ا٤بصادر كا٤براجع.

 التثبت من صحة ا٤بخطوطة كنسبتها ٤بؤلفها
عنواف ا٤بخطوطة من خبلؿ النسخ ا٣بطية ككتب السّب كالَباجم كالفهارس ا٣باصة ببعض 

 دكر ا٤بخطوطات ٲبكن توضيحو على النحو التارل:
اجملتناة ُب فضل العلم كالعلماء كا٥بداة كما يتصل بذلك من نسخة ا٤بؤلف: كتاب الثمار 
 اآلداب كمعرفة الفرقة الناجية.

النسخة )ب(: كتاب الثمار اجملتناة ُب فضل العلم كالعلماء كا٥بداة كما يتصل بذلك من 
 اآلداب ُب معرفة الفرقة الناجية.

ـ ا٤بؤلفْب الزيدية عبد من خبلؿ كتب السّب كالَباجم كا٤بؤلفات العامة: مؤلف كتاب أعبل
السبلـ الوجيو ذكر خبلؿ ترٝبتو للمؤلف أف من مؤلفاتو كتاب: الثمار اجملتناة ُب فضل 

 العلم كالعلماء كا٥بداة، كدل يكمل العنواف.



 ترٝبة ا٤بؤلف
 نسبو كنعتو:

جيد أٞبد بن قاسم بن أٞبد الشمط األىنومي 
ي
ىو العبلمة اجملتهد الورع الزاىد الشاعر ا٤ب

 يمِب.ال
 كاأل٠باء كإف دل تعلل إالَّ أف الشمط من ناحية لغوية اختبلط بياض الشعر بسواده.

 مولده ككفاتو:
)من أشهر ىجر األىنـو بل كأقدمها تقع ُب بِب -ُب ىجرة معمرة  -رٞبو اهلل تعاذل-كلد 

 ق .1288سنة  -عوؼ جنوب غرب ا٤بداف كغرب شهارة(
ق كذلك كما أكضحو زبارة ُب نزىة النظر 1373ة شعباف سن 13ككفاتو ُب ليلة ا١بمعة )
 بقولو: )صدمتو بقرة(.

 نشأتو كمشاٱبو:
نشأ ٕبجر كالده، كقرأ هبجرة معمرة، كأخذ عن ا٢بافظ الكبّب: لطف بن ٧بمد شاكر ُب 
النحو كالصرؼ كا٤بعاين كالبياف، كُب أصوؿ الفقو كالفركع ك٘بويد القرآف، كما أخذ عن 

الوىاب بن ٧بمد اجملاىد الشماحي، كالعبلمة أٞبد بن عبد اهلل القاضي العبلمة: عبد 
 اجملاىد الشماحي. كغّبٮبا رٞبهم اهلل ٝبيعان.

 من أخذ عنو:
أخذ عن ا٤بؤلف ٰبٓب بن ٧بمد شاكر، كالعبلمة: عباس بن عبد اهلل بن عبد الرٞبن الوجيو 

ٞبد بن علي بن ٧بسن ق ( ُب العربية كاألصولْب كا٢بديث، كالعبلمة: أ1363ا٤بتوَب سنة 
 اآلنسي الشهارم، كغّبىم يطوؿ.

 ما قالو العلماء فيو:
كصفو زبارة ُب )نزىة النظر( بقولو: ىو العبلمة الورع الزاىد العامل ا٣باشع ا٤بتقشف العابد 

 لو األخبلؽ السنية كالشمائل الرضية(.
كالصرؼ كا٤بعاين كترٝبو تلميذه العبلمة: ٰبٓب بن ٧بمد شاكر فقاؿ: ىو إماـ ُب النحو 

 كالبياف كأصوؿ الفقو كشارؾ ُب غّبىا.



( بقولو: العادل اجملتهد، 153كنعتو األخ عبد السبلـ الوجيو ُب أعبلـ ا٤بؤلفْب الزيدية ص )
الورع الشاعر اجمليد..إذل أف قاؿ: كأصبح مرجعان ُب النحو كالصرؼ كا٤بعاين كالبياف كأصوؿ 

 الفقو(.
(: عادل ٧بقق ُب النحو كالصرؼ كا٤بعاين كالبياف كأصوؿ 4/2086كقاؿ األكوع ُب ىجره )

 الفقو كفركعو لو شعر حسن(.
 شيء من أحوالو:

تلقى علومو عن العديد من مشاىّب علماء عصره، كقد الـز البقاء برىة من األياـ ٗبقاـ 
كذلك لتدريس كلده  -كأجازه إجازة عامة-اإلماـ ٰبٓب بن ٧بمد ٞبيد الدين بقفلة عذر 

 ماـ أٞبد، كصنوه سيف اإلسبلـ البدر ٧بمد بن ٰبٓب ٞبيد الدين.اإل
ق ( إذل ىجرتو معمرة فانقطع 1332كما أقاـ ُب السودة كشهارة مدرسان، كعاد سنة )

فيها للتدريس كانتفع بو من قصده من طبلب العلم كىم كثّب إذ كانوا يرحلوف إليو من 
 عن تورل ا٤بناصب حٌب توفاه اهلل إليو. شهارة كمن ىجر األىنـو األخرل كمن غّبٮبا، عزؼ

 ٭باذج من شعره:
( كلو ُب نظم الشعر يد طوذل، كأكرد من 120-119قاؿ زبارة ُب )نزىة النظر( ص )

 ذلك األبيات التالية:
 أىبلن كسهبلن بالذين ٙباكما .... عندم كإين حاكم باألعدؿ

 ؿيا صاحيب ترفقا فؤلنتما .... خلق ا٤بقاـ على الطراز األك 
 كألنتما عوف اإلماـ لكل ما .... يعنيو ُب حكم الكتاب ا٤بنزؿ

 مؤلفاتو:
 من مؤلفات صاحب الَبٝبة:

الرباىْب ا١بلية كا٢بجج ا٤بضيئة على ا٤بؤاخذة بقبح النية كاجملازات على الطوية. قاؿ زبارة ُب  
 ق (.1332كراريس، ككاف فراغو من إكما٥با ٗبحركس القفلة ُب شهر صفر سنة )



اث ا٤بفيدة ُب تصحيح العقيدة، ٨بطوط منو نسخة ضمن ٦بموع ٗبكتبة السيد العبلمة األٕب
 عبد الرٞبن شاًن هبجرة فللة.

 الثمار اجملتناة كىو الذم بْب يديك.
 الشهاب الثاقب ُب الرد على أىل الواليات كا٤بناصب.

ش، كىو طيب العرؼ شرح نزىة الطرؼ ُب ا١بار كاجملركر كالظرؼ للعبلمة صبلح األخف
دار -بعنواف: الطبلء الرخيم على العقد من التقسيم منو نسخة ٗبكتبة ا١بامع الكبّب

 قدًن( ٫بو. 46ا٤بخطوطات برقم )
درر األسانيد ا٤بنتزع من العقد النضيد ٨بتصر للعقد النضيد ُب األسانيد للعبلمة: عبد 

 .الكرًن أبو طالب، منو نسخة ٗبكتبة السيد العبلمة عبد الرٞبن شاًن
القمر النوار الساطع من الفلك الدكار ٨بتصر الفلك الدكار منو نسخة ٗبكتبة األستاذ عبد 

 السبلـ الوجيو. صنعاء.
األنوار البهية الساطعة من الآللئ ا٤بضيئة مع اللواحق الندية منو نسخة ٗبكتبة السيد 

ن شاًن مصورة عن العبلمة ٧بمد عبد العظيم ا٥بادم كأخرل ٗبكتبة السيد العبلمة عبد الرٞب
 نسخة ا٤بؤلف.

٨بتصر الآللئ الندية منو نسخة مصورة عن نسخة ا٤بؤلف ٗبكتبة السيد العبلمة عبد الرٞبن 
 شاًن. قاؿ األخ األستاذ عبد السبلـ الوجيو كلعلو األنوار البهية السابق.

 مصادر ترٝبة ا٤بؤلف:
الفكر للحبشي ص (، مصادر 120-119نزىة النظر ُب رجاؿ القرف الرابع عشر ص )

(396.) 
 (.195ذيل أجود ا٤بسلسبلت )

 (.193-192لساف صدؽ ص )
 (.488فهرس ا٤بكتبة الغربية ٔبامع صنعاء ص )

 (.251،354، 2/220( )463، 350، 199، 171، 1/534مؤلفات الزيدية )



مصادر الَباث اليمِب ُب ا٤بكتبات ا٣باصة. عبد السبلـ الوجيو )ٙبت الطبع(. أعبلـ 
(، األمارل الصغرل رجاؿ السند ص 135( ترٝبة )154-153ْب الزيدية ص )ا٤بؤلف

 (، الآللئ ُب إسناد أمهات العلـو بالطريق العارل للعبلمة ٧بمد ا٤بنصور )خ(.47)
 (، أئمة اليمن.574( كمنو: ا١بامع الوجيز )خ(، نزىة النظر )4/2086ىجر األكوع )

 منهج ا٤بؤلف:
 ابو الذم بْب أيدينا على النحو التارل:ٲبكن توضيح منهج ا٤بؤلف ُب كت

أكضح ُب مقدمة الكتاب أف السبب ُب تأليفو ٥بذا الكتاب ما شاىده من تقاصر أىل 
الزماف عن طلب العلم الشريف كميلهم عن منهجو ا٤بنيف كأف من طلب منهم فهو  

م كخابط عشول أك كأعمى يقود أعمى ال يلتفت إذل ما ينبغي لو من معرفة فضيلة العل
كالعلماء كمعرفة اآلداب الٍب ٰبتاج إليها ُب طلبو حٌب يساكم أك يداين ا٢بكماء. كنتيجة 

لذلك أراد اف يضع ُب ذلك ٨بتصران يشمل على ما ٰبتاج إليو العادل كا٤بتعلم ليكوف 
مشحذة للهمم العلية، كمعربان إذل الطريق السنية، موضحان أنو يذكر فيو ما صح لو ٠باعو أك 

 ن مشاٱبو....اخل.استجازه ع
أكضح أيضان ُب مقدمة الكتاب األسباب الٍب دعتو إذل تأليفو ٥بذا الكتاب، كتقسيمو 
للكتاب ٩با ٲبكن القوؿ أنو اتبع منهجان عصريان ُب التأليف إذ توفرت العناصر ا٢بديثة 

 ٤بقدمة الكتاب تقريبان.
 قٌسم الكتاب إذل أبواب: كقد احتول على ٟبسة أبواب كخاٛبة.

رد األدلة حوؿ ا٤بوضوع الٍب يتحدث عنو من القرآف الكرًن أكالن ٍب من السنة النبوية يو 
 ا٤بطهرة، كأحيانان من السنة النبوية فقط كٕبسب ا٤بوضوع.

يورد الصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاملة ىكذا)صلى اهلل عليو 
لوا علي الصبلة البَباء(( أخرجو ابن حجر ُب كآلو كسلم( عمبلن بالدليل النبوم ))ال تص

 (.146صواعقو ص)



عندما ٰبتج باألحاديث النبوية دل يذكر سند ا٢بديث خصوصان ُب الباب األكؿ، أمَّا ُب 
 األبواب األخرل فيورد الراكم األخّب عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم.

 كالرابع.يستشهد أحيانان بأبيات شعرية خصوصان ُب الباب األكؿ 
يوثق نصوص كتابو كذلك من خبلؿ ذكره للمصدر الذم أخذ عنو فيما عدا الباب األكؿ، 

إذ دل يوضح ذلك كبعد ٕبثي حوؿ ذلك كجدت أنو أخذ عن مشس األخبار للعبلمة 
القرشي، كُب الباب الثاين عن مصادر عديدة منها: أنوار اليقْب لئلماـ ا٢بسم بن بدر 

 الدين )خ( كغّب ذلك.
ما يرجع إذل مصدر ما يذكر أحيانان عنواف الكتاب )أكلو( كلقب ا٤بؤلف فقط، أك لقب عند

ا٤بؤلف فقط كال يشّب إذل ا٤بصدر كمن ذلك مثبلن: النقاش، ا٤ببلء ُب سّبتو، الدكاليب، ابن 
 أيب حاًب، ابن السرم، ابن مظفر،... إخل.

ورد أحيانان بعض األقواؿ كي -أصوؿ الفقو-يناقش ُب بعض مسائل الكتاب مناقشة أصولية 
 حوؿ تلك ا٤بسألة معتمدان ُب ذلك على كتب أئمتنا أك غّبىم.

سواءن -خبلؿ الباب ا٣بامس: )مسائل ينبغي معرفتها(. أكضح ما ذىب إليو بعض العلماء 
حوؿ ا٤بسألة كحكمها، ٍب بعد ذلك يورد رأيو إذ يقوؿ: قلت  -من أىل البيت أك غّبىم

د الرأم فإف كاف موافقان ٤بذىبو أكضحو أكثر ٩با ىو عليو كإف كاف ٨بالفان كباهلل التوفيق ٍب يور 
لو أك فيو اختبلؼ أكضح ما كصل إليو اجتهاده مناقشان ُب كل ذلك مناقشة تدؿ على 

 تبحره ُب العلم خصوصان أصوؿ الفقو.
فة دل يوضح خبلؿ الباب األكؿ كالثاين ا٤بصدر الذم استقى منو األحاديث النبوية الشري

الٍب احتج هبا فيما عدا مصدر كاحد ىو )شرح آيات األحكاـ( كقد أكضح أنو من كبلـ 
النجرم، كبعد ٕبثنا حوؿ ذلك كجدناه أخذ ذلك عن كتاب مشس األخبار للقرشي 

 كمصدر آخر دل استهد إليو.

 مصادر ا٤بؤلف:
وؿ لقد تعددت مصادر ا٤بؤلف، بْب كتب خاصة بالتفسّب كا٢بديث كأصوؿ الدين كأص



الفقو كبالسّب كالَباجم، كىو كإف كقف على أغلب تلك ا٤بصادر إالَّ أنو ُب نظرم استعاف 
بتلك ا٤بصادر بصورة غّب مباشرة أم عن مصادر أخرل استعاف هبا مؤلف آخر كىو نقلها 
عنو مثل)غاية السئوؿ( للحسْب بن القاسم، ك)شرح منظومة القصص ا٢بق( البن هبراف. 

لسمهودم الشافعي، ك)شرح الكافل( للعبلمة أٞبد بن ٰبٓب حابس، ك)جواىر العقدين( ل
ك)شواىد التنزيل( للعبلمة ا٢بسكاين، )٦بمع الزكائد(، ك)ذخائر العقىب( للمحب الطربم، 

كغّب ذلك، كٲبكن أف أسرد مصادره على النحو التارل حسب الَبتيب من األكؿ كحٌب 
 األخّب.

 تفسّب ٧بمد بن جرير الطربم )ط(. -1
 تفسّب ا٢باكم الثعليب. -2
 ق (.351تفسّب النقاش ٧بمد بن ا٢بسن )ت  -3
 ا٤بستدرؾ للحاكم النيسابورم )ط(. -4
 األساس لئلماـ القاسم بن ٧بمد )ط(. -5
 شرح األساس للشرُب )الشرح الصغّب( )ط(. -6
 منظومة القصص ا٢بق. لئلماـ شرؼ الدين )ط(. -7
 شرح القصص ا٢بق البن هبراف )ط(. -8
 تذكرة ا٢بفاظ للذىيب )ط(. -9

 سّب أعبلـ النببلء، كإف دل يصرح بذلك )ط(. -10
 سبيل الرشاد للعبلمة ٧بمد بن ا٢بسن )ط(. -11
 حقائق ا٤بعرفة لئلماـ أٞبد بن سليماف )خ(. -12
 الشاُب لئلماـ عبد اهلل بن ٞبزة )ط(. -13
 ا٢بدائق الوردية ٢بميد الشهيد )ط(. -14
 اإلمامة لئلماـ أيب ا٢بسن علي بن ا٢بسْب )خ(.احمليط بأصوؿ  -15
 شرح الغاية. للحسْب بن القاسم )ط(. -16



 ا١بامع الكاُب ُب فقو آؿ ٧بمد للعبلمة أيب عبد اهلل ٧بمد بن علي العلوم. -17
 األحكاـ لئلماـ ا٥بادم ٰبٓب بن ا٢بسْب )ع( )ط(. -18

 صحيفة علي بن موسى الرضا )ط(. -19
 باهلل ا٣بميسية )ط(.أمارل ا٤برشد  -20
 ( )خ(. ى911جواىر العقدين للسمهودم الشافعي )ت -21
 ذخائر العقىب للمحب الطربم )ط(. -22
 هناية ابن األثّب )ط(. -23
 ا٤بناقب البن ا٤بغازرل الشافعي )ط(. -24
 ابن ا٤بظفر ىكذا ذكره ا٤بؤلف كلعلو ابن مظفر صاحب البياف الشاُب. -25
 حنبل )ط(. ا٤بناقب ألٞبد بن -26
 مسند أيب يعلى ا٤بوصلي )ط(. -27
 ا٤بعجم الكبّب للطرباين: الصغّب كالكبّب كاألكسط. -28
 ا٢بلية أليب نعيم )ط(. -29
 مسند البزار )ط(. -30
 ا١بواىر للقاسم بن ٧بمد الشقيفي )خ(. -31
 ا٤بؤل ُب سّبتو. -32
 ابن السرم، ىكذا ذكره ا٤بؤلف. -33
 ليحصيب )ط(.شفاء القاضي عياض ا -34
 ا١بامع الصغّب للسيوطي )ط(. -35
 مسند ابن أيب شيبة )ط(. -36
 مسند مسدد )ط(. -37
 ا١بامع الصحيح للَبمذم )السنن( )ط(. -38
 مسند أٞبد بن حنبل )ط(. -39



 مسند عبد اهلل ٞبيد )ط(. -40
 صحيح مسلم )ط(. -41
 طبقات ابن سعد )ط(. -42
 ق (.328بن ٧بمد )ت  ابن األنبارم ٧بمد بن القاسم -43
 ا٤بتفق كا٤بفَبؽ للخطيب البغدادم. -44
 مسند اإلماـ زيد بن علي عليو السبلـ )ط(. -45
 الكامل ا٤بنّب لئلماـ القاسم بن إبراىيم )ع( )خ(. -46
 شرح الكافل ألٞبد بن ٰبٓب حابس )خ(. -47
 أمارل اإلماـ أيب طالب )تيسّب ا٤بطالب( )ط(. -48
 لئلماـ ا٢بسكاين )ط(. شواىد التنزيل -49
 فرائد السمطْب للزرندرم الشافعي )ط(. -50
 أسباب النزكؿ للواحدم )ط(. -51
 ٦بمع الزكائد للهيثمي )ط(. -52
 ق ( صاحب السنن.227الدكاليب: ٧بمد بن الصباح أبو جعفر ا٤بزين )ت  -53

ق ( أك 277أبو حاًب: ىكذا ذكره ا٤بؤلف كلعلو ٧بمد بن إدريس بن ا٤بنذر )ت  -54
 ق ( كاهلل اعلم.327كلده عبد الرٞبن بن ٧بمد )ت 

 ا٤بصابيح أليب أٞبد البغوم )ط(. -55
 الكشاؼ للز٨بشرم )ط(. -56
 ا٤بعتمد البن هبراف )ط(. -57
 سنن أيب داكد )ط(. -58
 اآلحاديث السيلقية )ط(. -59
مصدر آخر ديواف الشافعي ٧بمد بن إدريس كإف دل يصرح بذلك كلعلو نقل عنو عن  -60

 )ط(.



 ا٤بلل كالنحل لئلماـ أٞبد بن ٰبٓب ا٤برتضى )ط(. -61
 هنج الببلغة )ط(. -62
 أحد مؤلفات اإلماـ ٰبٓب بن ٞبزة، أك أنو نقل قولو عن مصدر آخر. -63
 ٦بموع السيد ٞبيداف: التصريح با٤بذىب الصحيح )خ(. -64
 كتاب ا٤بسفر لئلماـ الناصر األطركش )خ(.  -65
 قياس لئلماـ ا٥بادم )ع( )ط(.كتاب ال  -66
 رسالة اإلماـ ا٤بنصور القاسم بن علي العياين إذل أىل طربستاف. -67
 تثبيت اإلمامة للحسْب بن القاسم )ع( )خ(. -68
 جواب ا٤برتضى ٧بمد بن ا٥بادم على مسائل الطربيْب )خ(. -69
 كتاب التفريع للقاسم بن علي العياين )خ(.  -70
 ئلماـ القاسم بن علي العياين )خ(.كتاب االستفهاـ ل  -71
 ٨بتصر كتاب األحكاـ لئلماـ ا٢بسْب بن القاسم العياين )خ(. -72
 التنبيو كالدالئل لئلماـ القاسم بن علي العياين )خ(. -73
 اإلرشاد لئلماـ القاسم بن ٧بمد )ط(. -74
 الغيث لئلماـ ا٤بهدم أٞبد بن ٰبٓب )خ(. -75
 صادؽ )ع(.مصباح الشريعة لئلماـ ال -76
 الفصوؿ )خ(. -77
مشس األخبار ا٤بنتقى من كبلـ النيب ا٤بختار صلى اهلل عليو كآلو كسلم للعبلمة علي  -78

 بن ٞبيد القرشي.
 أنوار اليقْب لئلماـ ا٢بسن بن بدر الدين)ع(. )خ(. -79

 كصف النسخ ا٤بعتمدة ُب التحقيق.
ب الذم بْب أيدينا على نسختْب سبق التوضيح إذل أنِب اعتمدت ُب دراسة كٙبقيق الكتا

 األكذل نسخة ا٤بؤلف كالثاين نسخة خاصة، كٲبكن كصف النسخ تلك على النحو التارل:



 النسخة )أ(
 ىذه النسخة ىي نسخة ا٤بؤلف كقد رمزت ٥با بالرمز )أ(.

 ( تقريبان.18×25الذم اعتمدت عليو نسخة مصورة عن نسخة ا٤بؤلف. مقاسها )
 ( كرقة.70تقع ىذه النسخة ُب )

 صفحة العنواف. أثبت فيها ما يلي:
العنواف: كتاب الثمار اجملتناة ُب فضل العلم كالعلماء كا٥بداة كما يتصل بذلك من اآلداب 

 كمعرفة الفرقة الناجية، كدل يذكر اسم ا٤بؤلف.
أسفل العنواف السابق أثبت ناسخ أخر كليس ا٤بؤلف ما لفظو: تأليف شيخنا كموالنا 

إلسبلـ كزينة الليارل كاألياـ كبركات ا٣باص كالعاـ، كشيخ اآلؿ الكراـ، ا٢برب كبركتنا صفي ا
العبلمة، القدكة الفهامة، العادل العامل، الورع الكامل، احملقق ا٤بدقق، ا٤ببْب للمشكبلت 

حفظو اهلل -ا٤بوضح للغامظات هبجة أىل الزماف كموالنا كشيخنا: أٞبد بن قاسم الشمط
ْب كأحٓب بعلومو شريعة سيد ا٤برسلْب، كجعلو مبينان لكتابو العزيز، حفظ ذكره ا٤بب -تعاذل

كسنة نبيو ا٤ببعوث إذل ا٣بلق أٝبعْب كاهلل ا٤بسؤكؿ أف ٯبزيو عنا كعن ٝبيع ا٤بؤمنْب خّب 
الدارين إنو على ما يشاء قدير، كصلى اهلل كسلم على سيدنا ٧بمد خاًب النبيْب كعلى آلو 

حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم، كما توفيقي إال باهلل  ٪بـو أىل األرض أٝبعْب، كال
 عليو توكلت كإليو أنيب كصلى اهلل على ٧بمد كعلى آلو كسلم.

 كما زاؿ ٪بم ُب السماء يغيب .... عليكم سبلـ اهلل ما الح بارؽ
( 1373شهر شعباف سنة ) 13أسفل ذلك ما لفظو: توُب رٞبو اهلل ليلة )ا١بمعة( ُب 

 ( سنة.85و من العمر )ىجرية كل

ُب ا١بانب األيسر للعنواف أثبت ا٤بؤلف بقلمو ما لفظو: ا٢بمدهلل، كاف الشركع ُب ٝبع ىذا 
ق ( أعاننا اهلل على ٛبامو ٕبق 1326ق ( )أم 26( شهر ٧بـر ا٢براـ سنة )27الكتاب )

 ٧بمد كآلو بقلم مالكو ا٢بقّب: أٞبد بن قاسم الشمط )كفقو اهلل تعاذل(.
ك أثبت ما لفظو: بسم اهلل الرٞبن الرحيم أكىبت ىذا الكتاب ا٤بفيد ا٤بسمى أسفل ذل



الثمار اجملتناة...اخل. ٤بؤلفو شيخ اإلسبلـ أٞبد بن قاسم الشمط رٞبو اهلل لسيدم ا٤بوذل 
العبلمة عز اإلسبلـ ٧بمد بن مطهر بن ٰبٓب بن احسن الكحبلين حفظو اهلل تعاذل كأبقاه 

ىجرية من مستمد الدعاء كباذلو أسّب  1417ر شواؿ سنة شه 27آمْب حرر بتارٱبو 
 إحسانو ٧بمد بن أٞبد بن عبد الرٞبن عامر عفى اهلل عنو.

-15مسطرهتا: ليس للنسخة مسطرة كاحدة كتنحصر عدد أسطر الصفحة الواحدة بْب )
 ( سطران تقريبان.20

ق 1326نة )شهر صفر س 16تأريخ االنتهاء من ا١بمع كالتأليف: ضحوة يـو ا٣بميس )
(، كبذلك تصبح ا٤بدة الٍب استغرقها ا٤بؤلف ١بمع كتأليف ىذا الكتاب: عشركف يومان إذ 

 ( شهر ٧بـر ا٢براـ من نفس السنة ا٤بذكورة.27بدء ا٤بؤلف ُب )
 نوع ا٣بط ُب ىذه النسخة: يقرأ كال تنطبق عليو أم قاعدة من قواعد ا٣بط العريب ا٤بعركفة.

 ة العقب الذم يدؿ على تتابع النص.يستخدـ ا٤بؤلف أسفل الصفح

ب( كىي 65أثناء ترقيم الكتاب سها ا٤بؤلف ُب ترتيب الصفحات طبقان ألرقامها، فالورقة)
(، 191( بَبقيم اجملموع الذم ٙبتويو ىذه النسخة، أكملها ُب الصفحة )180الصفحة )

ىذه (، ٍب أكمل 192(، ٍب أكملها ُب صفحة )184ٍب أكمل ىذه الصفحة ُب صفحة )
( كتتابع بعد ذلك الَبقيم كالثبت 185(، كأكملها ُب صفحة )183الصفحة ُب صفحة )

( كرقة 70( بَبقيم اجملموع الذم ٰبتويو ك)189إذل آخر النسخة كالٍب تنتهي بالصفحة )
 بَبقيمنا.

ب( بَبقيمنا أثبت فيها إجازة اإلماـ ٰبٓب بن ٧بمد 70أ( كىي الورقة )70خلف الورقة )
 للمؤلف، كنصها كالتارل: ٞبيد الدين

بسم اهلل الرٞبن الرحيم )أسفل البسملة ا٣بتم ا٤بعركؼ( ا٢بمد هلل رب العا٤بْب..... على 
خّب األمم بفضيلة اإلسناد لتبيْب الصحيح من السقيم، ا٤بتفضل على بريتو با٥بداية إذل 

عبلمة احملقق طريق الصبلح كالرشاد كإيضاح الطريق ا٤بستقيم، كأنو استمد منا الفقيو ال
نا صفي اإلسبلـ أٞبد ابن قاسم الشمط أف ٪بيز لو مسموعاتنا  -حرسو اهلل-سىٍيدى



كمستجازاتنا من مشاٱبنا العلماء األعبلـ كلقصد حفظ اإلسناد أسعدناه إذل ما طلب 
كأسعفناه إذل ذلك الدرب كقصدنا اإلٯباز ا٤بفيد كاستغنينا بو عن التفصيل كالتعديد فنقوؿ 

أف يركم عنا ٝبيع ما اشتملت عليو إجازات ا٤بوذل العبلمة عبد اهلل بن علي قد أجزناه 
الغاليب ا٤بعركفة ا٤بشهورة ك٫بن نركيها باإلجازة عن العبلمة شيخ اإلسبلـ ٧بمد بن عبد اهلل 

الغاليب كصنوه العبلمة الصاـر كٮبا عن كالدٮبا ا٤بصنف، كنوصي سيدنا العبلمة الصفي 
التأمل كاقتفاء أثر عَبة ا٤بصطفى كالدعاء لنا ُب احمليا كا٤بمات بتأرٱبو بتقول اهلل كالتثبت ك 

 ق ، كتبو أمّب ا٤بؤمنْب ٰبٓب بن ٧بمد بن ٰبٓب ٞبيد الدين.1332ٝبادل األكذل سنة  26
 ( تقريبان.13( ك)10معدؿ عدد الكلمات ُب السطر الواحد بْب )

 النسخة )ب(.
ن عبد الرٞبن قرحش.. كٲبكن كصفها من ىذه النسخة استكتبها لنفسو األخ أٞبد ب

 خبلؿ النقاط التالية:
 ( سم تقريبان.16×21مقاس النسخة: )

 صفحة(. 95كرقة( )47تقع ىذه النسخة ُب )
صفحة العنواف: أثبت فيها عنواف الكتاب ٗبا سبق التنويو إليو ُب النسخة )أ(، كأسفل ذلك 

( شهر ٝبادل األكؿ 24ا٣بميس ) أثبت ما لفظو: كاف شركعي ُب نسخ ىذا الكتاب ليلة
ق (، ٖبط مالكو أفقر عباد اهلل كأحوجهم إليو أٞبد بن عبد الرٞبن 1373من سنة )

قرحش كفقو اهلل تعاذل إذل رضاه كتقواه، كعلمنا كا٤بؤمنْب العلم الشريف كالعمل بو إنو على 
 ما يشاء قدير آمْب اللهم آمْب.

أيضان كيَباكح عدد األسطر ُب الصفحة الواحدة مسطرهتا: ليس ٥بذه النسخة مسطرة ٧بددة 
 ( سطران.21-18ما بْب )

 نوع ا٣بط: يقرأ كال تنطبق عليو أم قاعدة من قواعد ا٣بط العريب ا٤بعركفة.
ق 1373شهر ٝبادل اآلخرة سنة ) 14انتهى الناسخ من نسخ ىذه النسخة يـو األربعاء 

 يومان. (21( بذلك فا٤بدة الٍب استغرقها الناسخ للكتاب )



 أٮبية موضوع ا٤بخطوطة.
قبل توضيح أٮبية موضوع ا٤بخطوطة ٰبب أف أنوه إذل نقطة ىامة كىي: ىل ا٤بخطوطة الٍب 

بْب أيدينا تعد من كتب الَباث اإلسبلمي اليمِب أـ أهنا تندرج ضمن ا٤بؤلفات ا٢بديثة 
بلزمة العتبار أم  كليست من الَباث؟ كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ ٯبب التنويو إذل أف ا٤بدة ال

( سنة ُب 50كتاب أك رسالة أك...إخل، من كتب الَباث كبالتارل يصبح ملكان عامان ىي )
بعض التشريعات، كقد تنقص أك تزيد ُب تشريعات أخرل، كإذا ما اعتربنا الكتاب الذم 

ق ( فإف ا٤بدة 1326شهر صفر سنة ) 16بْب أيدينا قد انتهى منو مؤلفو يـو ا٣بميس 
ق ( 1373( سنة كإذا ما اعتربنا تأريخ كفاة ا٤بؤلف سنة )95ليف كالتحقيق ىي )بْب التأ

( سنة، كأم كاف اعتماد ا٤بدة األكذل أـ األخرل فإف الكتاب الذم 48فإف تلك ا٤بدة ىي )
بْب أيدينا يندرج ٙبت كتب الَباث اإلسبلمي اليمِب، كيصبح ملكان عاما بطريقة أك 

اـ أكرد فيما يلي أٮبية موضوع الكتاب كذلك من خبلؿ بأخرل، كبعد ىذا التوضيح ا٥ب
 النقاط التالية:

تعدد موضوعات الكتاب إذ تناكؿ فيو مؤلفو كمن خبلؿ أبواب ٟبسة: فضل العلم 
كالعلماء كما يتعلق بذلك من اآلداب الٍب ٯبب على طالب العلم العمل هبا خبلؿ طلبو، 

 لك من خبلؿ الباب األكؿ كالثاين... إخل.ككذا العادل كا٤بتعلم كما ٯبب عليهما، ككل ذ
يعد خبلصة ٘بربة علمية طويلة خصوصان فيما ذكره ُب الباب الثاين من منهج ترتيب 

الدرس كضركرة ذلك لكي يستفيد طالب العلم، كىذا ُب حد ذاتو يعد خبلصة لتجربة 
 العلـو الشرعية طويلة إذ أف ا٤بؤلف ككما سبق التنويو ُب ترٝبتو ظل لفَبة طويلة ييدىرس ُب

 كاستفاد منو طلبة كثّب.

الكتاب كٗبا احتول عليو من موضوعات، يعكس ا٤بكانة العلمية كاألخبلقية ٤بؤلفو، كأنو  
كاف قدكة صا٢بة ُب ٝبيع مناحي حياتو، ككذا شدة حبو ٤بن حبهم فرض من اهلل تعاذل 

 سك بو.كىم أىل البيت)ع(، كٛبسكو ٕببهم القوم الذم ال يظل ا٤برء إف ٛب



 ٙبليل موضوع ا٤بخطوطة.
الكتاب الذم بْب أيدينا ينقسم إذل أبواب ٟبسة، كٲبكن ٙبليل موضوعو طبقان لَبتيب 

 أبوابو على النحو التارل:
 الباب األكؿ:

ُب ىذا الباب أكرد ا٤بؤلف فضل العلم كالعلماء موضحان أكالن منزلة العلم كأنو أشرؼ 
فاخر، آتيان باألدلة من القرآف الكرًن كالدالة على مكانة ا٤بكاسب كأف كسبو أرفع ا٤بعارل كا٤ب

العلم مبينان أف ا١بميع متفقوف على تعظيم العلماء كأف ا٤ببلئكة سجدكا ألدـ عليو السبلـ 
لعلمو، ٍب أكضح بعد ذلك األدلة على فضل العلم من السنة النبوية ا٤بطهرة موردان ُب ذلك 

 يفان كأدلة نبوية على فضل العلم كالعلماء.ما يربوا عن ستْب حديثان نبويان شر 
 الباب الثاين:

آداب العادل كا٤بتعلم، موضحان أكالن: اآلداب  -رٞبو اهلل تعاذل-ُب ىذا الباب يوضح ا٤بؤلف
 ا٤بتعلقة بالعادل أك الشيخ كٰبصر ذلك ُب النقاط األتية:

يسألو عنو كالبحث اإلنصاؼ للقارئ كاإلقباؿ عليو كالتفقد ألحوالو، كحسن النظر فيما 
 عما التبس عليو.

عدـ التكلف ُب ا١بواب عن سؤاؿ تلميذه فإف سألو عما التبس عليو كظهر لو أجاب عنو، 
 كإف أشكل قاؿ: اهلل اعلم.

 التمعن ُب السؤاؿ قبل اإلجابة عليو أك على ا٤بسألة فبل يعجل با١بواب حٌب يتجلى لو.
 أف ال يفرح بقبوؿ أقوالو كال ٰبزف بردىا.

أف يكوف الطالب أك الطلبة عنده سواسية فبل ٲبتنع عن اعطاء الفائدة لطالب ما لفقره أك 
 ٟبولو أك...اخل.

بل ٯبب أف يكونوا ٝبيعان سواسية ُب النظرة كاللحظة كاإلجابة عن السؤاؿ ا٤بوجو إليو من 
 أم كاحد منهم.



ثلة ٕبسب طاقتو أف ٰبسن تأديبهم بضرب األمثلة كحكايات الصا٢بْب، كيوضح ٥بم األم
 كيصافيهم كيودىم كٲبازحهم عند أف يسأموا لطوؿ القراءة أك لدقة ا٤بسائل ك٫بو ذلك.

أف يبذؿ ٥بم النفع ُب كيفية ترتيب القراءة، كما الذم يبتدئ بو ا٤ببتدئ، ككيف الَبقي ُب 
 ذلك.

ف ُب كىناؾ يضع ا٤بؤلف رٞبو اهلل منهجان حوؿ ذلك، كىو منهج جيد ال زاؿ يتبع حٌب اآل
ا٤بدارس الشرعية ُب اليمن، كٲبكن توضيح منهج ا٤بؤلف ُب ترتيب الدرس على النحو 

 التارل:
)أ( مقدمة: يوضح ا٤بؤلف أكالن أف يتحدث األستاذ لطلبتو فيقوؿ: ال ٱبلوا طالب العلم إما 

أف يطلبو ُب حاؿ الكرب أك حاؿ الصغر، كأياـ الشباب، فإف كاف ُب حاؿ الكرب فمنهج 
 يتمثل ُب: ا٤بؤلف

)ب( االشتغاؿ ٗبعرفة ما ٯبب عليو من العبادات بشركطها كفركضها، كما ٰبـر عليو من 
األفعاؿ الظاىرة كالباطنة، كالعجب كالكربياء كالرياء كغّب ذلك من الرذائل الٍب حرمها 

 الشرع ا٢بنيف.
ات إضافة إذل معرفة ما ٯبب عليو من مسائل أصوؿ الدين كىي مسائل التوحيد، كإثب

 كجود اهلل تعاذل كعدلو ُب خلقو، كأنو قادر عادل خالق،...إخل.
أمَّا إذا كاف الطلب كقت الصغر أك أياـ الشباب فمنهج ا٤بؤلف ُب ىذه ا٢بالة يشتمل ُب 

 النقاط التالية:

األكذل: أف يبتدئ بطلب علم النحو بعد معرفة ما ٯبب عليو من أصوؿ الدين مسائل 
، على أف يبدء بأخذ ا٤بختصرات ُب ىذا العلم التوحيد، إذ اف علم النح و يعد فأس العلـو

ا٥باـ كمن ذلك: ٨بتصر ٕبرؽ )ٙبفة األحباب كطرفة األصحاب شرح ملحة اإلعراب( 
ق ( كالذم شرح فيو منظومة ملحة اإلعراب 930للعبلمة ٧بمد بن عمر ٕبرؽ ا٤بتوَب سنة )

لبحرؽ، ٍب بعد أف يأخذ لبحرؽ للحريرم. كقد يطلق عليو أيضان: شرح ملحة اإلعراب 
ينتقل إذل قراءة )الفاكهي( كىو كتاب: )كشف النقاب عن ٨بدرات اإلعراب( للعبلمة 



عبد اهلل بن أٞبد الفاكهي، كٲبكن أف ٯبمع بْب الفاكهي كالقواعد أم قواعد اإلعراب البن 
 ىشاـ. ك٫بو ذلك.

ُب ذلك أنو ال بأس على  الثانية: ا١بمع بْب علم النحو كعلم التصريف، كيرل ا٤بؤلف
الطالب أف ٯبمع أك ٱبلط مع علم النحو كعلم التصريف إذ أف التصريف جزء من علم 

النحو، إذ يبتدئ ُب ذلك بكتاب الكافية كالشافية للعبلمة ابن ا٢باجب، كإذل جانب ذلك 
أحد الشركح على الشافية أك الكافية كحاشية السيد على الكافية، ككذا شرح ا٤بناىل 

عبلمة لطف اهلل الغياث موضحان أنو ال يكفي للطالب أف يأخذ ذلك مرة كاحدة بل عليو لل
أف يكرر قراءة كل ذلك حٌب يصّب لو ملكو، فإف ذلك أتقن ٍب ينتقل بعد ذلك الطالب 

 إذل علم آخر ىو:
الثالثة: علم ا٤بعاين كالبياف، كأصوؿ الفقو، كيوضح ا٤بؤلف أف يكفي أف يأخذ الطالب ُب  

 ن منهما ٨بتصران كالتلخيص كشرحو للقزكيِب كالتفتازاين بالنسبة لعلم ا٤بعاين كالبياف.كل ف
أمَّا أصوؿ الفقو فكمًب الكافل البن هبراف، كأحد شركحو كشرح العبلمة أٞبد لقماف 

 )كافل لقماف(. ا٤بشهور ب

م فن من الرابعة: بعد كل ذلك يرل ا٤بؤلف أنو ال بأس على الطالب أف يأخذ أك يقرأ ُب أ
فنوف العلم، إالَّ أنو يستدرؾ ُب ترتيب الدرس كيقوؿ: كال بأس أف يفعل معشران )درسان( 

كأحدان من أكؿ الطلب مع ما ذكرت من الفنوف ا٤برتبة ُب شرح األزىار ليعرؼ العبادات، 
موضحان أف عدـ ترتيب القراءة من الشيخ خيانة إذ أف من يتعاطى طلب ما ليس لو بأىل 

امان كسنْب ُب كد كنصب كدل ٰبصل على فائدة، كيرجع سبب ذلك إذل عدـ يبقى أعو 
 الَبتيب ُب القراءة كما قررة العلماء.

ا٣بامسة: أف ال يهمل الطالب علم التفسّب كا٢بديث إذ أهنا البغية ا٤بقصودة كالضالة 
 ا٤بنشودة، كُب نظرنا فإف ترتيب الدرس ٲبكن أف يكوف على النحو التارل:

دئ األكلية لقواعد ا٣بط كا٢بساب كقراءة القرآف الكرًن على شيخ مع قواعد أخذ ا٤ببا
 التجويد.



يأخذ ُب كتاب ٕبرؽ )شرح ا٤بلحة( مع حفظ منظومة ا٢بريرم )ا٤بلحة(، كخبلؿ ذلك 
يأخذ بعض ا٤بسائل األكلية ُب أصوؿ الدين كالتوحيد( كبعض ا١بزء األكؿ من شرح األزىار 

 جعفر بن عبد السبلـ.أك نكت العبادات للعبلمة 
 أمَّا اآلداب ا٤بتعلقة بطالب العلم، فيوضح ا٤بؤلف أف ما ينبغي لطالب العلم فخصاؿ:

 األكذل: حسن التأدب كالتواضع كالتعظيم لشيخو.
 الثانية: استفتاح كختم الدرس بالدعاء.

 الثالثة: حسن اختيار كقت موضوع السؤاؿ.
 يتواضع ١بميع ا٤بؤمنْب.الرابعة: أف يتخلق بأخبلؽ الصا٢بْب كأف 

ا٣بامسة: أف ٰبسن النصيحة لزميلو كأف ٱبلص لو ا٤بودة كأف يعاشره بأحسن ا٤بعاشرة، موردان 
 بعد ذلك أدلة نبوية شريفة على فضيلة حسن ا٣بلق.

أمَّا اآلداب ا٤بتعلقة با٤بعلم كالطالب فيوضح أنو ٯبب على الشيخ كالتلميذ آداب كثّبة، 
 كمن ذلك.كقد أشار إذل أٮبها 

 األكؿ: حسن النية كإصبلح الطوية، موردان ُب ذلك أدلة نبوية شريفة.
 الثاين: القياـ ٕبقوؽ كل منهما ٫بو اآلخر.

الثالث: اجتناب ا٣بصاؿ الرذيلة كمن ذلك الرياء كالعجب، كا٢بسد، كالكرب، الغيبة 
رذيلة من تلك كالنميمة، موردان ُب ذلك أدلة من الكتاب كالسنة على ٙبرًن الشرع لكل 

 الرذائل جنبنا اهلل كل خصلة منها.
يوضح ما  -كبعد أف أكضح ا٤بؤلف اآلداب ا٤بتعلقة بالطالب كالعادل كالشيخ كهبما معان 

ينبغي أف يلحق هبذا الباب )أم الباب الثاين( كآداب عامة متعلقة بالطالب كالشيخ كىي 
أف أكردىا على النحو آداب ال تنحصر ُب شخص بعينو بل ىي آداب للجميع كٲبكن 

 التارل:
 أف يكوف ا٤بؤمن شديد ا٣بوؼ من اهلل تعاذل كثّب الرجاء لو. -1
 أف ال تأخذه ُب اهلل لومة الئم. -2



 أف يأمر با٤بعركؼ كيفعلو، كينهى عن ا٤بنكر كٯبتنبو. -3
 أف ٰبب ُب اهلل كيبغض ُب اهلل. -4
 أف يصادؽ أكلياء اهلل كلو كانوا من األبعدين. -5
 أف يعادم أعداء اهلل كلو من األقربْب. -6
 أف يبذؿ النصيحة ١بميع الناس. -7
 أف يعامل البارم تعاذل ُب ٝبيع األمور ال يبارل بأحد. -8
 أف يكثر من الطاعة عند أمن الرياء ليقتدم بو. -9

 أف يصغر الدنيا ُب عينيو كال يبارل ٗبا فات منها. -10
 ت كأف ٰبافظ على األكقات.أف يواظب على ا١بمعة كا١بماعا -11
 أف ٯبتهد ُب أداء ٝبيع الواجبات كأف ٯبتنب ٝبيع احملرمات. -12
 أف يتدارؾ ا٤برء نفسو بالتوبة من ٝبيع ا٤بهلكات. -13
 أف يكثر من ذكر ا٤بوت. -14

 الباب الثالث:

كفيو أكضح ا٤بؤلف نتف من فضائل أمّب ا٤بؤمنْب كسيد الوصيْب علي بن أيب طالب عليو 
سبلـ كأنو أفضل األمة بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم موضحان ُب البداية الدليل ال

( ?ًإ٭بَّىا كىلًيُّكيٍم اللَّوي كىرىسيوليوي...?اآلية، ٍب 55من الكتاب العزيز على ذلك كىي آية )ا٤بائدة 
هلل صلى أكرد بعد ذلك األدلة النبوية الشريفة على فضلو، كأنو أكؿ من صلى مع رسوؿ ا

اهلل عليو كآلو كسلم، كأكؿ من يصافح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يـو القيامة 
( ?ًإ٭بَّىا أىٍنتى مينًذره كىًلكيلِّ 7ك......اخل.، ٍب أكرد حديث الطّب، ٍب أكضح أف آية الرعد )

كعلي  قػىٍوـو ىىادو? ٤با نزلت قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أنا ا٤بنذر
ا٥بادم...(( موضحان أف ذلك ذكره غّب كاحد من أئمة التفسّب كالطربم كالثعاليب كالنقاش 

كا٢باكم كغّبىم، موردان بعد ذلك حديث الغدير كىو من اآلحاديث ا٤بتفق على تواترىا 
كصحتها إذ أخرجو كاحتج بو أغلب من صنف ُب الفضائل، كما أفرده كثّب من العلماء 



ظ ابن عقدة كغّبه، ٧بتجان ُب صحة ا٢بديث كتواتره ٗبا نقلو ابن هبراف ُب  بالتصنيف كا٢باف
كتابو )شرح منظومة القصص ا٢بق( لئلماـ شرؼ الدين حوؿ ذلك من كبلـ الذىيب كابن  
كثّب، ٍب أكرد حديث ا٤بنزلة كما ذكره اإلماـ ا٤بنصور عبد اهلل بن ٞبزة حوؿ ا٢بديث، كما 

غّبٮبا، ٍب أكرد حديث البساط، ٍب خرب العمامة، ٍب حديث ذكره اإلماـ القاسم بن ٧بمد ك 
 الطّب )مرة أخرل(، ٍب أكرد بعد ذلك ا٣بوارج كحكم من ناصب علي عليو السبلـ األمر.

 الباب الرابع:

عليهم السبلـ ككوف إٝباعهم حجة،  -كفيو أكضح ا٤بؤلف ما جاء ُب فضل أىل البيت 
ؿ ما يربو عن سبعْب حديثان كمن ذلك موضحان األدلة الصحيحة حوؿ ذلك، كمن خبل

حديث الثقلْب، كحديث السفينة، كباب حطة، كأماف األمة، كحديث الكساء، ك...اخل، 
موثقان تلك األدلة من خبلؿ ا٤بصادر كا٤براجع العديدة كػ)ا٤بستدرؾ(، ك)ا١بامع الكاُب( 

 إخل.…ك)شواىد التزيل( ك
 الباب ا٣بامس:

ة آؿ ٧بمد أكالن، ٍب أكرد مسائل ينبغي معرفتها األكذل: كفيو أكضح ما كرد ُب فضل شيع
افَباؽ األمة، موضحان أهنا افَبقت إذل مذاىب شٌب كليس كل منها ٗبصيب، كأكرد األدلة 

حوؿ ذلك مستعينان ٗبراحع عديدة منها )حقائق ا٤بعرفة( لئلماـ أٞبد بن سليماف، 
لل كالنحل( لئلماـ أٞبد بن ٰبٓب ك)ا٤بعتمد ُب أصوؿ الفقو( للعبلمة ابن هبراف، ك)ا٤ب

ا٤برتضى، موضحان ُب هناية ىذه ا٤بسألة أف الفرقة الناجية ىي الزيدية معتمدان ُب ذلك على  
 كتاب )ا٤بلل كالنحل( السالف الذكر.

ا٤بسألة الثانية: أكضح فيها بياف ا٢بق ُب األصوؿ كالفركع، مناقشان كل ذلك مناقشة أصولية 
 الفن ا٥باـ.تدؿ على ٛبكنو ُب ىذا 

ا٤بسألة الثالثة: كفيها أكضح ٝبلة ٩با ٰبب أف ٰبمل عليو ما اختلف فيو األقواؿ ا٤بنسوبة إذل 
األئمة، موضحان أف أئمة أىل البيت دل ٱبتلفوا فيما بينهم اختبلفان كبّبان خصوصان ُب ا٤بسائل 

 كال يصدؽ.الٍب ال ٯبوز االختبلؼ فيها كأف ما ينسب من ا٣ببلؼ بْب األئمة مستحيل 



ا٤بسألة الرابعة: كفيها أكضح الكيفية ُب اتباع أئمة أىل البيت عليهم السبلـ موضحان أف 
.  األخذ باألخف اتباعان للهول ٧بـر

كاختتم كتابو بذكر بعض ما أكصى بو الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم بعض أصحابو 
ان ُب ذلك على كتاب مشس كمنهم أمّب ا٤بؤمنْب، كعبد اهلل بن مسعود، كغّبٮبا، معتمد

 األخبار للعبلمة القرشي كإف دل يصرح بذلك. كما سبق التوضيح.

 خاٛبة
كُب هناية ىذه ا٤بقدمة البسيطة، ٯبب التنويو إذل قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

 (.4811))ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس(( أخرجو أبو داكد ُب سننو )حديث
ك أتقدـ بالشكر ا١بزيل إذل كل من مدَّ يد العوف كا٤بساعدة ُب ٙبقيق ىذا كانطبلقان من ذل

الكتاب ا٥باـ كعلى رأس ٝبيع األخوة: أٞبد بن ٧بمد إسحاؽ صاحب فكرة ٙبقيق 
 ا٤بخطوطة فجزاه اهلل عِب خّب ا١بزاء ككتب اهلل سعيو كدكره ُب ميزاف حسناتو آمْب.

ذم أعطاين نسخة مصورة من ا٤بخطوطة األخ/ ٧بمد بن مطهر بن ٰبٓب الكحبلين كال
فجزاه اهلل عِب خّب ا١بزاء ككتب اهلل ذلك ُب ميزاف حسناتو كىو أيضان لزكجٍب كألكالدم 

كالذين لوالىم كما كفركه رل من أجواء صا٢بة للبحث ٤با ٛبكنت من إ٪باز ىذا العمل 
 اه آمْب.ا٤بتواضع، سائبلن ا٤بوذل عز كجل ٥بم التوفيق كالسداد ٤با ٰببو كيرض

كُب األخّب أساؿ اهلل تعاذل ٯبعل ىذا خالصان لوجهو الكرًن، كأف ٯبنبنا ا٤براء كالرياء، كأف 
 يوفقنا إذل كل خّب كصلى اهلل كسلم على سيدنا ٧بمد كعلى آلو الطاىرين.

 كىو حسبنا كنعم الوكيل نعم ا٤بوذل كنعم النصّب.
 عبد اهلل بن عبد اهلل بن أٞبد ا٢بوثي

 ـ21/5/2000ق ا٤بوافق 1421ر صفر سنة شه17األحد 

 ]مقدمة ا٤بؤلف[
 بسم اهلل الرٞبن الرحيم



كصلى اهلل كسلم على سيدنا ٧بمد )األمْب، كآلو األكرمْب، كبو نستعْب( ا٢بمد هلل الرافع 
ألكرل العلم ُب ا١بنة درجات، كا٣بافض ألكرل ا١بهل ُب النار دركات، كالصبلة كالسبلـ 

ا٤بؤيد با٤بعجزات، كعلى آلو أىل الفضل كالكرامات، كأشهد أف ال إلو على سيدنا ٧بمد 
إال اهلل فاطر األرض كالسموات، كأشهد أف ٧بمدان عبده كرسولو أرسلو باآليات البينات، 
 كتدارؾ بو األمة من الضبلالت، صلى اهلل عليو كعلى آلو ٕبور العلم الزاخرات، أما بعد:

ف عن طلب العلم الشريف، كميلهم عن منهجو ا٤بنيف، فإين ٤با رأيت تقاصر أىل الزما
كمن طلب منهم فهو كخابط عشواء، أك كأعمى يقود أعمى ال يلتفت إذل ما ينبغي )لو( 
من معرفة فضيلة العلم، كالعلماء، كمعرفة اآلداب الٍب ٰبتاج إليها ُب طلبو حٌب يساكم هبا 

مل على ما ٰبتاج إليو العادل أك يداين ا٢بكماء؛ أردت أف أضع ُب ذلك ٨بتصران يشت
كا٤بتعلم، ليكوف مشحذة للهمم العلٌية، كًمعربان إذل الطريق السنٌية، كأذكر فيو ما صح رل 

٠باعو أك استجزتو عن مشاٱبي أبقاىم اهلل تعاذل كعافاىم من األدلة مع اعَباُب بقلة 
ن فرساف البضاعة، كقصور الباع عن ىذه الصناعة، فلست من أىل ىذا الشأف كال م

اف، كلكِب نظرت إذل قولو تعاذل: ?كىمىٍن قيًدرى  ا٤بيداف، كال ٩بن لو ُب سباحة ىذا البحر يىدى
 [ كإذل قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:7عىلىٍيًو رًٍزقيوي فػىٍليينًفٍق ٩بَّا آتىاهي اللَّوي?]الطبلؽ:

عليها ٍب علمو ))ما أىدل ا٤بسلم ألخيو ا٤بسلم أفضل من كلمة حكمة ٠بعها فانطول 
ا فىكىأى٭بَّىا  إياىا يزيده )اهلل( هبا ىدل أك يرده عن ردل، كإهنا لتعدؿ إحياء نفس ?كىمىٍن أىٍحيىاىى
يعان?(( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))يا علي ألف يهدم اهلل على يديك  أىٍحيىا النَّاسى ٝبًى

)الدالة( على ذلك كرتبتو  رجبلن خّب لك ٩با طلعت عليو الشمس(( كغّب ذلك من األدلة
 على ٟبسة أبواب:

 الباب األكؿ: ُب فضل العلم كالعلماء كما يتعلق بذلك.
 الثاين: ُب آداهبما كما يتصل بذلك.

الثالث: ُب بعض ما كرد ُب أمّب ا٤بؤمنْب اإلماـ علي بن أيب طالب عليو السبلـ ككوف قولو 
 حجة.



 ف إٝباعهم حجة.الرابع: ُب فضل أىل البيت عليهم السبلـ ككو 
 ا٣بامس: ُب فضل الشيعة كما يتصل بذلك.

ك٠بيتو: بػ )الثمار اجملتناة ُب فضل العلم كالعلماء كا٥بداة كما يتصل بذلك من اآلداب 
كمعرفة الفرقة الناجية( أسأؿ اهلل أف ٯبعل ذلك خالصان لوجهو، كأف ينفع بو إنو أكـر 

 لوكيل.مسؤكؿ كأعظم مرجوِّ كمأموؿ، كىو حسيب كنعم ا

 الباب األكؿ ُب فضيلة العلم كالعلماء كا٤بتعلمْب
اعلم أيها الطالب للنجاة أف طلب العلم أفضل ا٤بطالب، ككسبو أشرؼ ا٤بكاسب، كىو 

أرفع ا٤بعارل كا٤بفاخر، كىأىٍٞبىد ا٤بصادر كا٤بوارد كتػىقَّدـ بشرفو األصاغر على األكابر، 
يستضاء بو ُب الظلم، كمفتاح ا٤بقفبلت  كاستضاءت ببهائو األسرار كالضمائر، ىو سراج

البيهم، كبو يدرؾ الفوز كالرضواف كا٣بلود ُب غرؼ ا١بناف، كأىلو سادات ُب كل آكاف، 
 كمقدموف على اآلباء كاإلخواف شعران:

 أيفضل أستاذم على قدر كالدم .... ككل لو فضل ككل لو شرؼ
 ا١بسم من خزؼفذاؾ مريٌب الركح كالركح جوىر .... كىذا مريب ا١بسم ك 

كهبم يكمل اإلٲباف، كيسعد أىل الزماف، كيصلح هبم الرعية كالسلطاف، كيرغم أنف 
الشيطاف، إصطفاىم رب األرباب، كأكرثهم السنة كالكتاب، أحيا اهلل هبم الدين، كجعلهم 

أئمة للمسلمْب، كقدكة للمهتدين، ككعبة للمسَبشدين، كالدليل على ذلك قوؿ اهلل 
[ كقولو تعاذل: ?كىمىٍن 9يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى?]الزمر: تعاذل:?قيل ىىلٍ 

ًثّبنا?]البقرة: يػٍرنا كى [ كقولو تعاذل: ?ًإ٭بَّىا ٱبىٍشىى اللَّوى ًمٍن ًعبىاًدًه 269يػيٍؤتى ا٢بًٍٍكمىةى فػىقىٍد أيكٌبى خى
[ )كقولو تعاذل(: ?كىمىا 114ين ًعٍلمنا?]طو:[ كقولو تعاذل: ?رىبِّ زًدٍ 28اٍلعيلىمىاءي?]فاطر:

ا ًإالَّ اٍلعىاًلميوفى?]العنكبوت: [.كقولو تعاذل: ?شىًهدى اللَّوي أىنَّوي الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى كىاٍلمىبلىًئكىةي 43يػىٍعًقليهى
ٍأًكيلىوي ًإالَّ اللَّوي [ كقولو تعاذل: ?كىمىا يػىٍعلىمي تى 3:18كىأيٍكليوا اٍلًعٍلًم قىائًمنا بًاٍلًقٍسًط?]آؿ عمراف

 [.7كىالرَّاًسخيوفى ُب اٍلًعٍلًم?]آؿ عمراف:
كيقاؿ: سادات الناس ثبلثة: ا٤ببلئكة، كاألنبياء، كا٤بلوؾ، ككلهم أٝبعوا على تعظيم 



العلماء، فا٤ببلئكة سجدكا آلدـ صلى اهلل على نبينا كعليو لعلمو، كموسى عظم ا٣بضر 
ـ، كملك مصر عظم يوسف عليو السبلـ لعلمو كيكفيك على نبينا كعليهم الصبلة كالسبل

دليبلن على فضلو كونو ٰبرسك كا٤باؿ ٙبرسو كىو يزكو مع اإلنفاؽ، كا٤باؿ ينقص معو، كما 
من أحد إال كىو يريد العلم كيكره ا١بهل، ما ذلك إال ألنو ارتكز ُب العقوؿ، أنو صفة 

 مدح، كا١بهل صفة ذـ.
 يو كآلو كسلم:كأما السنة فقولو صلى اهلل عل

 ( ))العلماء كرثة األنبياء((.1)

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))فضل العادل على العابد كفضلي على أحدكم كال 2)
 فخر((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))فضل العادل على العابد كفضل القمر ليلة البدر 3)
 على سائر الكواكب((.

كآلو كسلم: ))ستكوف فًب يصبح الرجل فيها مؤمنان كٲبسي كافران ( كقولو صلى اهلل عليو 4)
 إال من أحيا اهلل قلبو بالعلم((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))يسّب الفقو خّب من كثر العبادة، كخّب أعمالكم 5)
 أيسرىا((.

ين كيلهمو ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من يرًد اهللي بو خّبان يفقَّهوي ُب ال6) دَّ
 رشده((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))خّب ما ٱبلِّف الرجل بعده ثبلثة: كلدان صا٢بان 7)
 يدعو لو، كصدقة جارية يبلغو أٍجريىا، كعلم يعمل بو((.

 ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))نعم كزير اإلٲباف العلم((.8)
كتبوا ىذا العلم عن كل صغّبو ككبّب كعن كل غِب ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ا 9)

كفقّب، كمن ترؾ العلم من أجل أف صاحب العلم فقّبان أك أصغر منو سنان فليتبٌوأ مقعده من 
 النار((.



( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))العلم خزائن كمفاتيحها السؤاؿ، فاسألوا يرٞبكم 10)
 ٤بعلم كا٤بستمع كا٤بستجيبب ٥بم((.اهلل فإنو يؤجر فيو أربعة: السائل كا

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إ٭با يلحق ا٤بؤمن من عملو كحسناتو بعد موتو 11)
علمان علمو كنشره، أك كلدان صا٢بان تركو، أك مصحفان كرثو، أك مسجدان بناه، أك بيتان البن 

 ياتو تلحقو بعد موتو((.السبيل، أك هنران أجراه، أك صدقة أخرجها من مالو ُب صحتو كح

 ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ما أعز اهلل ٔبهل قط((.12)
 ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))قيدكا العلم بالكتاب((.13)
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))الغدك كالركاح ُب تعلم العلم أفضل من ا١بهاد ُب 14)

 سبيل اهلل((.
 اهلل عليو كآلو كسلم: ))فقيو كاحد أفضل عند اهلل من ألف عابد((. ( كقولو صلى15)
 ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))نـو العادل أفضل عند اهلل من عبادة ا١باىل((.16)
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ُب آخر خرب: )) ك٤بذاكرة ساعة أحٌب إذل اهلل 17)

 تعاذل من عبادة عشرين ألف سنة((.
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ركعتاف من عادل خّب من ألف ركعة من عابد 18)

 جاىل((.
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))الكلمة يتعلمها ا٤بسلم من أخيو ا٤بسلم أك 19)

يعلمها إياه أفضل من قياـ ألف ليلة كصياـ ألف يـو كصدقة ألف دينار، كصدقة ألف 
 (.درىم، كحجة مربكرة(

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) النظر إذل كجو العادل خّب من عبادة ستْب سنة، 20)
 كتفكر ساعة خّب من عبادة سنة قياـ ليلها كصياـ هنارىا((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))تعليم حرؼ ُب العلم خّب من عبادة مائة سنة 21)
 كتفكر ساعة خّب من عبادة سنة((.

، كالنظر إليهم ( 22) كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))العلماء زين ك٦بالستهم كـر



عبادة....، كا٤بشي معهم فخر، ك٨بالطتهم كاألكل معهم شفاء للناس، تنزؿ عليهم 
 )ثبلثوف(رٞبة كعلى غّبىم رٞبة كاحدة((.

٥بذه األمة ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ك٥ببلؾ قبيلتْب من قبائل العرب خّب 23)
 من ىبلؾ عادل كاحد((.

قيل: يا رسوؿ اهلل  -ثبلثان -( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))اللهم ارحم خلفائي 24)
من خلفاؤؾ؟. قاؿ: الذين يأتوف من بعدم فّبككف أحاديثي كسنٍب كيعلموهنا الناس من 

 بعدم((.
دل يلحقِب من أمٍب أربعْب ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من نقل عِب إذل من 25)

حديثان كتب ُب زمرة العلماء، كحشر ُب ٝبلة الشهداء((، ك٥بذا ا٢بديث ال يزاؿ العلماء 
 رٞبهم اهلل تعاذل يبلحظوف ُب األربعونيات.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من حفظ على أمٍب أربعْب حديثان من أمر دينها 26)
 ـ القيامة شافعان ]ك[شهيدان((.بعثو اهلل فقيهان، ككنت لو يو 

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ضالة ا٤بؤمن العلم كلما قيَّد حديثان طلب إليو 27)
 آخر((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف من أفضل الفائدة حديث حسن، يسمعو 28)
 الرجل فيحدث بو أخاه((.

ا كاف يـو القيامة كضعت منابر من ذىب ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إذ30)
عليها قباب من فضة مرصعة بالدر كالياقوت كالزمرد جبل٥با السندس كاإلستربؽ ٍب ٯباء 

بالعلماء فيجلسوف فيها، ٍب ينادم منادم الرٞبن عز كجل أين من ٞبل إذل أمة ٧بمد صلى 
ى ىذه ا٤بنابر كال خوؼ اهلل عليو كآلو كسلم علمان أٌب بو، يريد بو كجو اهلل؟ اجلسوا عل

 عليكم حٌب تدخلوا ا١بنة((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من زار عا٤بان فكأ٭با زار بيت ا٤بقدس، كمن زار 30)
بيت ا٤بقدس ٧بتسبان هلل حـر اهلل ٢بمو كجسده على النار، كمن أدرؾ ٦بلسى عادل فليس 



كونوا علماء كال تكونوا جهاالن، فإف   عليو ُب القيامة شدة كال عذاب ٍب قاؿ: عباد اهلل
ا١باىل )ُب الدين( مثل األعمى ُب سواد الليل ال يعرؼ طريقو فكيف يقطع الطريق كىو 

ال يعرؼ كُب اآلخرة ملـو خاسر عند اهلل من العقوبة ]ٍب قاؿ: أم قلب يدرؾ عذاب 
يأكل طعامان بشهوة ا١باىل ُب اآلخرة كلو أف ا١باىل يعلم قدر ما أعد اهلل من العقوبة[ ال 

 كال يشرب شرابان بشهوة.(( قاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ا٤بوت ا٤بوت((.
 ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))فقيو كاحد أشد على إبليس من ألف عابد((.31)
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))جالسوا العلماء كسائلوا العلماء كخالطوا 32)

 ((.ا٢بكماء
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ٰبمل ىذا العلم من كل خلف عدكلو ينفوف عنو 33)

 ٙبريف الغالْب كانتحاؿ ا٤ببطلْب كتأكيل ا١باىلْب((.
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إذا كاف يـو القيامة يقوؿ اهلل للمجاىدين 34)

علمنا تعٌبدكا كجاىدكا، فيقوؿ اهلل: أنتم كالعابدين: ادخلوا ا١بنة، فيقوؿ العلماء: بفضل 
 عندم كمبلئكٍب اشفعوا تشفعوا ٍب ادخلوا((.

 ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))العلماء أمناء اهلل على خلقو((.35)
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) ال يشبع العادل من علمو حٌب يكوف منتهاه 36)

 ا١بنة((.
عليو كآلو كسلم: ))إف لكل شيء معدنان كمعدف التقول قلوب  ( كقولو صلى اهلل37)

 العارفْب((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف الفتنة ٘بيء فتنسف الناس نسفان فينجوا العادل 38)
 منها بعلمو((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف لكل شئ خيار كخيار العلماء الزاىدكف ُب 39)
 غبوف ُب اآلخرة((.الدنيا الرا



 فصل: ُب الَبغيب ُب طلب العلم
( ركم عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))من خرج من بيتو ابتغاء العلم 40)

 كضعت ا٤ببلئكة أجنحتها لو رضاء ٗبا يصنع((.
 ( كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))اطلبوا العلم يـو اإلثنْب فإنو ميسر لصاحبو((.41)
كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))تعلموا العلم قبل أف ييرفع كرفعو ذىاب أىلو فإنو  (42)

 ال يدرم أحدكم مٌب ٰبتاج إليو أك ٰبتاج إذل ما عنده((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من عىربى ٕبران ُب طلب العلم أعطاه اهلل تعاذل أجر 43)

 عليو سكرات ا٤بوت((. سبعْب حجة كعيٍمرىة، كسبعْب غزكة كيهوف
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))طلب العلم فريضة على كل مسلم ككاضع العلم 44)

 عند غّب أىلو كمقلد ا٣بنازير ا١بواىر كاللؤلؤ كالذىب((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف ىذا العلم دين فانظركا عمن تأخذكف 45)

 دينكم((.
و كآلو كسلم: ))سيأتيكم أقواـ يطلبوف العلم فإذا رأيتموىم فقولوا ( كعنو صلى اهلل علي46)

 ٥بم مرحبان مرحبان بوصية رسوؿ اهلل، كافتوىم((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))من طلب علمان ٩با يبتغي بو كجو اهلل دل 47)

 ا((.يعِب رٰبه-يطلبو إالَّ ليصيب بو عرضان من الدنيا دل ٯبد عرؼ ا١بنة 
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف ا٤ببلئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، كإنو 48)

ليستغفر لطالب العلم من ُب السموات كمن ُب األرض حٌب حيتاف البحر كىواـ الرب، كإف 
 فضل العادل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب((.

كسلم: ))من جاءه أجلو كىو يطلب العلم لقيِب كدل يكن  ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو49)
 بينو كبْب النبيْب إالَّ درجة النبوءة((.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف ا٢بكمة تزيد الشريف تشريفان، كترفع العبد 50)
 ا٤بملوؾ حٌب ٘بلسو ٦بالس ا٤بلوؾ((.



 عز كجل دل يصب منو بابان ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من طلب العلم هلل51)
إالَّ ازداد بو ُب نفسو ذالن، كُب الناس تواضعان كهلل عز كجل خوفان، كُب الدين اجتهادان فذلك 

الذم ينتفع بالعلم فليتعلمو كمن طلب العلم للدنيا كا٤بنزلة عند الناس كا٢بظوة عند 
استطالة، كباهلل اغَباران،  السلطاف دل يصب منو بابان إالَّ ازداد ُب نفسو عظمة كعلى الناس

كُب الدنيا جفاءن، فذلك الذم ال ينتفع بالعلم فليكف كليمسك عن ا٢بجة على نفسو 
 كالندامة كا٣بزم يـو القيامة((.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من طلب علمان فأدركو كيتب لو ًكٍفبلف من 52)
 جر((.األجر، كمن طلب العلم فلم يدركو كتب لو كفل من األ

 ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))كل صاحب علم غرثاف إذل علم((.53)
 ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من طلب العلم تكفل اهلل برزقو((.54)
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))اطلبوا ا٣بّب دىركم كتعرضوا لنفحات رٞبة اهلل 55)

 ن يشاء من عباده((.فإف هلل نفحات من رٞبتو يصيب هبا م
(56.))  ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إ٭با شفاء الًعيِّ السؤاؿي
 ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف اهلل ال يقبل عمل عبد حٌب يرضى قولو((.57)
 ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))رحم اهلل عبدان أصلح من لسانو((.58)

الفضيلة كارفض ىذه الدنيا ا٢بقّبة ككن عا٤بان أك متعلمان ال الثالثة  فاغتنم أيها ا٤بغركر هبذه
فتهلك نسأؿ اهلل أف يرزقنا العلم كالعمل بو إنو على ما يشاء قدير كال حوؿ كال قوة إال 

باهلل العلي العظيم، فهذا ما أردنا نقلو ُب الباب األكؿ، كيتلوا ذلك الباب الثاين ُب آداب 
 يتصل بذلك. العادل كا٤بتعلم كما

 الباب الثاين ُب آداب العادل كا٤بتعلم كما يتصل بذلك
 ]اآلداب ا٤بتعلقة با٤بدرس)الشيخ([

 فنقوؿ كباهلل التوفيق ينبغي للعادل أمور: منها:
اإلنصاؼ للقارئ، كاإلقباؿ عليو، كالتفقد ألحوالو، كٛبهيدىا ٗبا ٰبتاج إليو، كٗبا يعينو على 



يسألو عنو كالبحث عما التبس عليو، فإف ظهر لو أجاب  طلب العلم، كحسن النظر فيما
عنو، كإف أشكل قاؿ: اهلل أعلم؛ فإهنا نصف لعلم، كال يعجل با١بواب حٌب يتجلى لو، كال 

 يتكلف ُب ا١بواب من غّب ٙبقيق، فقد قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم:
 ( ))إف اهلل يبغض ا٤بتكلفْب((.59)

و كال ٰبزف بردىا، كال يرد من طلب منو الفائدة أك ألجل كمنها: أف ال يفرح بقبوؿ أقوال
 فػىٍقرًه، كألجل ٟبولو، بل يتلقى الفقّب كالغِب كالشريف كالوضيع على السواء.

كمنها: التسوية بْب التبلمذة ُب النظرة، كاللحظة كإجابة السؤاؿ، لئبل يوغر صدكرىم 
 باإلقباؿ على بعض دكف بعض.

رب األمثاؿ، كحكايات الصا٢بْب، كيوضح ٥بم األمثلة كمنها: أف ٰبسن تأديبهم بض
ٕبسب طاقتو كيصافيهم كيودىم كٲبازحهم عند أف يسأموا لطوؿ القراءة أك لدقة ا٤بسائل 

 ك٫بو ذلك.
كمنها: أف يبذؿ ٥بم النصح ُب كيفية ترتيب القراءة، كما الذم يبتدئ بو ا٤ببتدئ ككيف 

 الَبقي ُب ذلك.
درس أف نقوؿ ال ٱبلف طالب العلم، إما أف يطلبو ُب حاؿ الكرب كالذم رأيناه ُب ترتيب ال

 أك ُب حاؿ الصغر كأياـ الشباب.

إف طلب ُب كقت قد أيس عن إدراؾ الفائدة الكثّبة فاألكذل لو االشتغاؿ ٗبعرفة ما ٯبب 
عليو من العبادات بشركطها كفركضها، كما ٰبـر عليو من األفعاؿ الظاىرة كالباطنة  

 كالرياء ك٫بو ذلك، فإف ا٤بهلكات كثّبة، كما ٯبب عليو من مسائل أصوؿ كالعجب كالكرب
 الدين كغّب ذلك.

كإف كقع الطلب ُب كقت الصغر أك ُب أياـ الشباب فاألكذل لو البداية بعلم النحو بعد 
معرفة ما ٯبب عليو من أصوؿ الدين فهو فأس العلـو كقد رأينا من يكد ُب طلب العلم 

من سعيو على طائل، كيبدأ منو ٗبختصر )كالبحرؽ( ٍب يَبقى إذل  بغّب ٫بو فبل ٰبصل
)الفاكهي(، ك)القواعد( ك٫بو ذلك، ٍب بعد ذلك ال بأس عليو أف ٱبلط مع علم النحو علم 



التصريف، فإنو كا١بزء من علم النحو كقد رأينا )الكافية( ك)الشافية( البن ا٢باجب مع 
)الكافية(، ك)شرح ا٤بناىل( على )الشافية( أحد الشركح )كحاشية السيد ا٤بفٍب( على 

للشيخ لطف اهلل الغياث، أنفع ما يكوف ُب ذينك الفنْب كال يستغُب ُب قراءهتما بأكؿ 
شرؼ بل يكرر درسهما حٌب يصّبا لو ملكة فإذا أتقنهما انتقل إذل )علم ا٤بعاين كالبياف(، 

و ُب ا٤بعاين كالبياف، ك٫بو ك)أصوؿ الفقو(، كيكفي ُب كل فن ٨بتصر ٫بو )التلخيص( كشرح
 )الكافل( كأحد شركحو، كشرح سيدم أٞبد لقماف.

ٍب بعد ذلك ال بأس عليو ُب أم فن قرأ، كال بأس أف يفعل معشران كاحدان من أكؿ الطلب 
مع ما ذكرت من الفنوف ا٤برتبة ُب )شرح األزىار(، ليعرؼ العبادات فهذا ما ينبغي للشيخ 

التبلميذ إال باإلغبلظ عليهم كالتخشْب ُب القوؿ ما دل يؤًد إذل  فعلو كلو دل ٲبكن فعلو من
جرح الصدكر كإحباط األجر، كقد جعل بعضهم عدـ ترتيب القراءة من الشيخ خيانة كىي 

لعمرم كذلك. فقد رأينا من يتعاطى طلب ماليس لو بأىل فيبقى أعوامان كسنْب ُب كىٌد 
 عدـ الَبتيب ُب القراءة كما قرره كنصب، كدل ٰبصل على فائدة، كما سبب ذلك إالَّ 

العلماء رٞبهم اهلل تعاذل ُب أجوبتهم كمصنفاهتم فإنو أجاب سيدم ىاشم بن ٰبٓب الشامي 
حْب سئل عن ترتيب القراءة ٗبا معناه، ما ذكرنا من الَبتيب، كليحذر الطالب أف يطلب 

دة كالضالة ا٤بنشودة، كأما ىذه العلـو ٍب يهمل علم التفسّب كعلم السنة فهما البغية ا٤بقصو 
ما تقدـ من العلـو فإ٭با ىي موصلة إليهما كإال فهما مرجع ٝبيع العلـو ُب ا٢بقيقة فيهما 

تبيْب ا٢ببلؿ كا٢براـ، كا٤بندكب كا٤بكركه، كا٤بباح، كالعدؿ كالتوحيد، كالوعد كالوعيد، كالزىد 
من علم ينتفع بو إالَّ كٮبا كالطب، كاآلداب كا٤بواعظ كالقصص كاألخبار، كعلى ا١بملة ما 

أصلو، كىو متفرع عنهما نسأؿ اهلل اإلعانة على حفظ معانيهما فإنو أكـر ا٤بسؤلْب كىو 
 رب العا٤بْب.

 ]اآلداب ا٤بتعلقة بطالب العلم [
 كأما ما ينبغي للطالب فخصاؿ:

كبلـ األكذل: حسن التأدب كالتواضع، كالتعظيم لشيخو، فيبتدئو بالسبلـ كيقل بْب يديو ال



كمن ذلك أف يدعوه بأحب األ٠باء إليو، فإف حق الشيخ كحق الوالدين كقدنىصَّوا أنو ال 
يدعوٮبا بأ٠بائهما كال بالكنية، فكذلك الشيخ ال يدعوه با٠بو العىلم كال بكنية ال تفيد 

تعظيمان، كلقد رأينا بعض من يدعي العلم كليس بو إذا عرؼ أف غّبه أكمل منو بالغ ُب 
ككتمو، كرٗبا ٞبلو ذلك على أف ينبزه بألقاب ال تليق بذلك العادل، كما ذلك  إغماط حقو

إال لينقصو عند الناس كىيهات أف يغطي على الشمس بيده، أك أف ينزؼ ماء البحر 
 بفمو، فنعوذ باهلل من ا٢بسد فإنو الداء الدكم كالشيطاف ا٤بغوم.

كإلخوانو ا٤بؤمنْب بأف يقوؿ: أستفتح  الثانية: أف يفتتح قبل القراءة بالدعاء لشيخو كلنفسو
اهلل ا٥بادم إذل الدين أف يهدينا كإياكم كىو خّب ا٥بادين، رضي اهلل عنكم كعنَّا كعن 

كالديكم كعن كالدينا، كعن الصا٢بْب كافة ٕبرمة الفاٙبة، كيقوؿ عند ا٣بتم من الدعاء: إذل 
تعاذل ٯبزيكم عنا أفضل ا١بزاء كأف  ىنا كنزيد، كباهلل التوفيق كالفاٙبة على نيتكم كبأف اهلل

يػيعىشِّر خطاكم ُب ا١بنة كأف يفتح علينا كعليكم بالقرآف العظيم كالعلم الشريف كالعمل 
 هبما كإذل ركح سيدنا ٧بمد كآلو صلى اهلل كسلم عليو كعلى آلو الطيبْب الطاىرين كسلم.

لتو فبل يسألو ُب حاؿ إلقائو الثالثة: ينبغي للتلميذ أف ال ٰبصره بكثرة السؤاؿ، كٰبسن مسائ
عليو، أك على غّبه كال يسألو عن شيء غّب ما ىو مشغوؿ فيو، كال يسألو عن شيء 

مضى، كال عن شئ مستقبل، كعليو التلقي كالقبوؿ ٤با ألقاه عليو، كالتحفظ لو كال يعجل 
ال  برده كال باعَباضو فإف باف لو فيو كجو سؤاؿ ٕبث عنو ٕبسن عبارة على كجو السؤاؿ

 على كجو االعَباض كالتعنت فإف ذلك يؤدم إذل حرماف الفائدة.
كمنها: أف يتخلق بأخبلؽ الصا٢بْب، كأف يتواضع ١بميع ا٤بؤمنْب كال يتشبو بأىل البادية ُب 

ا١بفاء كالقسوة كالغلظة، فإف كاف الطالب من البادية فينبغي لو أف يتشبو بالصا٢بْب من 
 فإفِّ ))من تشبو بقـو فهو منهم((أىل ا٢بضر ُب اآلداب ا٢بسنة، 

 شعران:
 فتشبهوا إف دل تكونوا مثلهم .... إف التشبو بالكراـ فبلح

كذلك ألف أىل القرل ألْب عريكة كأحسن طباعان، كقد ركم أف اهلل تعاذل دل يبعث نبيان من 



 أىل البادية كال من ا١بن، كال من النساء، كقاؿ جرير ُب ذـ البادية:
 أتاىا جركؿ .... أعِب ا٢بطيئة الغتدل حراثا أرض الفبلحة لو

 ما جئتها من أم كجو جئتها .... إال حسبت بيوهتا أجداثا
 ( كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من بدا فقد جفا((.60)
ادين(( كألىل البادية غراـ 61) ( كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ا١بفاء كالقسوة ُب الفذَّ

 د دخل ا٢بضر فاشتاؽ إذل البادية:ٕببها قاؿ بعضهم كق
 لعمرم ألصوات ا٤بكاكي بالضحى .... كشحم تنادم بالعشي نواعبو

 أحب إرل من فراخ دجاجة .... صغار كمن ديك تنوس عباعبو

 كقوؿ األخر:
 فليت لنا با١بوز كاللوز كماة .... جناىا لنا من بطن ٬بلة جاف

 ـ ُب ربا كمثافكليت العبلص األدـ قد كجدت .... بنا بواد هتا
 بوادم هتاـ ينبت السدر صدره .... كأسفلو با٤برخ كالعلجاف

فهذا ما أردنا نقلو من التخلق بأخبلؽ الصا٢بْب كالتواضع، كالدليل على ذلك قولو تعاذل: 
ا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىٍرفػىعيوا أىٍصوىاتىكيٍم فػىٍوؽى صىٍوًت النَّيبِّ كىالى ٘بىٍهىريكا لى  ٍهًر ?يىاأىيػُّهى وي بًاٍلقىٍوًؿ كىجى

اليكيٍم كىأىنٍػتيٍم الى تىٍشعيريكفى? ]ا٢بجرات:  [.2بػىٍعًضكيٍم لًبػىٍعضو أىٍف ٙبىٍبىطى أىٍعمى
قاؿ النجرم رٞبو اهلل تعاذل ُب )شرح آيات األحكاـ(: دلت على كجوب التواضع ألىل 

لسهم كأهنم ال العلم ألهنم كرثة األنبياء، كعلى كجوب التعظيم ٥بم كخفض الصوت ُب ٦با
ينادكف بأ٠بائهم كال باألصوات ا٤برتفعة كما ينادل غّبىم كال يفزعوف بقرع أبواهبم كُب 

 ا٢بديث:
( ))من غض صوتو عند العلماء جاء يـو القيامة مع الذين امتحن قلوهبم للتقول(( 62)

اجة كال خّب ُب ا٤بلق كالتواضع إال ما كاف هلل ُب طلب علم، كأف األكذل ٤بن طلب ا٢ب
منهم، إال أف ال يطلبهم ا٣بركج من مناز٥بم بل ينتظركف بالوقوؼ عند أبواهبم، فإف الوقوؼ 



هبا شرؼ كما ركم. انتهى كبلـ النجرم نسأؿ اهلل أف يقود بنواصينا إذل ا٣بّب، كأف يوفقنا 
 ٤با فيو رضاه كتقواه ٕبولو كطىولو آمْب.

ة لزميلو، كأف ٱبلص لو ا٤بودة، كأف يعاشره الرابعة: ٩با ينبغي لطالب العلم أف ٰبسن النصيح
بأحسن ا٤بعاشرة، كأف يعينو على ا٢بفظ كيوضح لو ما أشكل عليو عند الشيخ، فإف 

ا٤بؤمنْب كالبناف أك كالبنياف يشد بعضو بعضا، كأف ال يتكرب عليو إذا كاف قد أحرز من 
نو قد ظفر بأخ صاحل ُب الفائدة أكثر منو، كأف ٰبسَّن خلقو للناس ٝبيعان سيما لزميلو فإ

 اهلل، فمن ا٢بسرة العظمى أف يضيعو فيخاؼ أف ال ٯبد مثلو عقوبة.
 كال خّب ُب الدنيا إذا دل يكن هبا .... صديقه صدكقان يعرؼ ا٢بق منصفا

 فإف من أفضل ا٤بكاسب اكتساب اإلخواف.
ف حسن ( كقد ركم عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: )) إف من اإلٲبا63)

 ا٣بلق كأفضلكم إٲبانان أحسنكم خلقان((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))الدين ا٣بلق ا٢بسن أليس إيتاء الزكاة من ا٣بلق 64)

ا٢بسن أليس ا٢بج من ا٣بلق ا٢بسن أليس الصلة من ا٣بلق ا٢بسن أليس حسن ا١بوار من 
?]القلم:ا٣بلق ا٢بسن(( ٍب تبل قولو تعاذل: ?كىًإنَّكى لىعىلى خيلي   [ قاؿ: حسن.4قو عىًظيمو

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف أحبكم إرلَّ كأقربكم مِب ٦بلسان ُب ا١بنة 65)
أحسنكم خلقان، كإف أبعدكم مِب منزالن الثرثاركف ا٤بتشدقوف ا٤بتفيهقوف قاؿ ابن عباس: قلنا 

ا٤بتفيهقوف؟ قاؿ: ا٤بتكربكف. يا رسوؿ اهلل: أمَّا الثرثاركف كا٤بتشدقوف فقد عرفناىم، فمن 
قلنا: يا رسوؿ اهلل أمن الكرب الدابة نركبها كا٢بٌلة نلبسها كالطعاـ نصنعو لئلخواف؟ قاؿ: ال 

 كلكن من سفو ا٢بق كغمط الناس((.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))أفضلكم إٲبانان أحسنكم أخبلقان ا٤بوطئوف 66)
 (.أكنافان الوصلوف أرحامان(

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أنا ضمْب بيت ُب ربض ا١بنة ٤بن ترؾ ا٤براء كإف  67)
كاف ٧بقان كبيت ُب كسط ا١بنة ٤بن ترؾ الكذب، كإف كاف مازحان كبيت ُب أعلى ا١بنة ٤بن 



 أحسىن خلقو((.
 ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))الرب حسن ا٣بلق((.68)
اهلل عليو كآلو كسلم: ))خصلتاف ال ٘بتمعاف ُب مؤمن: البخل كسوء  ( كعنو صلى69)

 ا٣بلق((.
 ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس((.70)
 ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف أحسن ا٢بسن: ا٣بلق ا٢بسن((.71)
درؾ ٕبسن ا٣بلق درجة الصائم ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف العبد لي72)

 القائم((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف من سعادة ا٤برء حسن ا٣بلق(( فهذا ما ينبغي 73)

إيراده ُب ىذا ا٤بختصر فاشدد ٕبسن ا٣بلق يدان فإنو أشرؼ ا٣ببلؿ، كأٞبد ا٣بصاؿ، كبو 
 ٯبتلب ا٤برء ا٤بودة من ٝبيع العباد.

 يخ كالتلميذ من اآلداب:تنبيو: فيما ٯبب على الش
 ٘بب عليهما آداب كثّبة نذكر منها بعضان كنشّب إذل الباقي ألنا بصدد االختصار.

 ]األدب األكؿ[
إ٭با األعماؿ بالنيات، فيكوف طلب العلم بنية خالصة كىو  حسن النية كإصبلح الطوية ف

العلماء أك لينالوا من حطاـ ابتغاء كجو اهلل كالدار اآلخرة، ال ليماركا بو السفهاء كٯبادلوا بو 
الدنيا أك ليتسلقوا بو إذل أكل أمواؿ الناس بالباطل أك ليطلبوا بو ا٢بظ كالرفعة عند الناس 

نٍػيىا كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم  ٍعيػيهيٍم ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ فيكونوا من األخسرين أعماالن ?الًَّذينى ضىلَّ سى
 .[104ٰبيًٍسنيوفى صيٍنعان?]الكهف:

( كقد قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من تعلم العلم هلل دل ٱبف من شيء كخاؼ 75)
 منو كل شيء، كمن تعلم العلم لغّب اهلل خاؼ من كل شيء كدل ٱبف منو شيء((.

( كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ليس األعمى من يعمى بصره إ٭با األعمى من 76)
 تعمى بصّبتو((.



  عليو كآلو كسلم: ))أشد الناس عذابان عا٤بان دل ينتفع بعلمو((.( كقاؿ صلى اهلل77)
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من كتم علمان يعلمو ٩با ينفع اهلل بو ُب أمور 78)

 الدين أ١بمو اهلل بلجاـ من نار((.
ء ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ينبغي للعادل أف يكوف قليل الضحك كثّب البكا79)

ال ٲبازح كال ٲبارم كال ٯبادؿ إف نطق نطق ٕبق، كإف صمت صمت عن باطل، كإف دخل 
 دخل بعلم، كإف خرج خرج برفق((.

 ]األدب[ الثاين
ٯبب عليهم القياـ ٕبقوؽ اإلخواف ٝبيعها ألنو إذا كقع التفريط من العادل ُب حق من 

تفريط ككزر السنة السيئة، ا٢بقوؽ كقع سببان لتفريط كثّب من الناس فيتحمل كزرين كزر ال
كقد أكضح حقوؽ اإلخواف ا٤بصطفى صلى اهلل عليو كآلو كسلم ا٢بنفاء ُب قولو صلى اهلل 

 عليو كآلو كسلم:
( ))للمسلم على أخيو ا٤بسلم ثبلثوف حقان ال براءة لو منها إال باألداء أك العفو لو: 80)

قبل معذرتو، كيرد غيبتو، كيدًن يغفر زلتو، كيرحم عربتو، كيسَب عورتو، كيقيل عثرتو، كي
نصيحتو، كٰبفظ خلتو، كيرعى ذمتو، كيعود مرضتو، كيشهد ميتتو، كٯبيب دعوتو، كيقبل 
ىديتو، كيكافئ صلتو، كيشكر نعمتو، كٰبسن نصرتو، كٰبفظ حليلتو، كيقضي حاجتو، 

كيشفع مسألتو، كيشمت عطستو، كيرشد ضالتو، كيرد سبلمو، كيرب إنعامو، كيصدؽ 
و يواليو كال يعاديو، كينصره ظا٤بان أك مظلوما، فأما نصرتو ظا٤بان فّبده عن ظلمو، كأما أقسام

نصرتو مظلومان فيعينو على أخذ حقو، كال يسلمو كال ٱبذلو، كٰبب لو من ا٣بّب ما ٰبب 
 لنفسو، كيكره لو من الشر ما يكره لنفسو((.

ن حقوؽ أخيو شيئان فيطالبو بو ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف أحدكم ليدع م81)
 يـو القيامة فيقضى لو عليو((.



 األدب الثالث
أنو ٯبب اجتناب خصاؿ ال يكاد يسلم منها إال من عصمو اهلل تعاذل نسألو العصمة عن 

 معصيتو كالتوفيق إذل طاعتو:

 األكذل: الرياء:
أؿ اهلل السبلمة منو فإنو الشرؾ ا٣بفي كىو من الكبائر احملبطة الٍب كرد الوعيد عليها، نس

 ٕبولو ككرمو كطولو كإحسانو.
 كالريا ٟبسة أقساـ:

 األكؿ: أف يفعل الطاعات بْب الناس كيَبكها كحده كىذا ىو النفاؽ بعينو.
الثاين: أف يفعل الطاعات بْب الناس ككحده، كلكنو ينقص ُب الباطن كيتمها إذا كاف بْب 

 الناس كىذا أيضان كاألكؿ.
 الطاعات ُب ا٤بؤل كا٣ببلء على السواء، كلكنو ٰبدث هبا.الثالث: أف يفعل 

 الرابع: أف يفعلها ظاىران كباطنان كال ٰبدث هبا، كلكنو يريد أف يطلع عليو فيمدح.
 ا٣بامس: أف يفعلها كاملة كيريد أف ٲبدح عليها.

 فهذه األقساـ ٯبب اجتناهبا لقبحها، كالدليل على القبح الكتاب كالسنة.
ولو تعاذل:?فىمىٍن كىافى يػىٍرجيوا لًقىاءى رىبًِّو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىا٢ًبان كىالى ييٍشرًٍؾ ًبًعبىادىًة أما الكتاب فق

?]النساء:110رىبًِّو أىحىدان?]الكهف:   [.142[ كقاؿ تعاذل ُب صفة ا٤بنافقْب:?يػيرىاءيكفى النَّاسى
 كأما السنة فقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

كة لّبفعوف عمل العبد من عباد اهلل جل كتعاذل فيكثركنو كيزكونو حٌب ( ))إف ا٤ببلئ82)
ينتهوا بو إذل ما شاء اهلل من سلطانو، فيوحي اهلل جل ثناءه إليهم: إنكم حفظة على عمل 
عبدم، كأنا رقيب على ما ُب نفسو، إف عبدم ىذا دل ٱبلص عملو رل اجعلوه ُب ًسجِّيل، 

من عباد اهلل فيحقركنو كيستقلونو حٌب ينتهوا بو إذل ما شاء كأف ا٤ببلئكة يرفعوف عمل العبد 
اهلل جل كعز من سلطاف فيوحي إليهم إنكم حفظة على عمل عبدم كأنا رقيب على ما 

 ُب نفسو إف عبدم ىذا أخلص عملو رل ضاعفوه لو كاجعلوه ُب ًعليِّْب((.



ؿ اهلل أتصدؽ ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: أنو جاءه رجل فقاؿ: يا رسو 83)
بالصدقة ألتمس هبا كجو اهلل كأحب أف يقاؿ ٌُب خّب فنزلت: ?فىمىٍن كىافى يػىٍرجيوا لًقىاءى رىبًِّو 

ا?]الكهف:  [.110فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىا٢بًنا كىال ييٍشرًٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًِّو أىحىدن
القلب فهو ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ما زاد من ا٣بشوع على ما ُب 84)

 ريآء((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف الرجل ليقـو ُب الليلة فيتطهر فيحسن الطهور 85)

ٍب يدخل بيتو فّبسل سَبه عليو فيصلي فتصعد ا٤ببلئكة بعملو فّبد عليهم فيقولوف: ربنا 
 إنك لتعلم أنا دل نرفع إال حقان، فيقوؿ صدقتم كلكنو صلى كىو ٰبب أف يعلم بو((.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من أحسن صبلتو حيث يراه الناس]ٍب أساءىا 86)
 حيث ٱبلو[ فتلك استهانة استهاف هبا ربو((.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))يا بقايا العرب إف أخوؼ ما أخاؼ 87)
 عليكم الريآء كالشهوة ا٣بفية((.

لم: ))من صلى يرائي فقد أشرؾ كمن صاـ يرائي فقد ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كس88)
 أشرؾ، كمن تصدؽ يرائي فقد أشرؾ((.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أدىن الرياء الشرؾ كأحب العباد إذل اهلل األتقياء 89)
األخفياء الذين إذا غابوا دل يفقدكا كإذا شهدكا دل يعرفوا أكلئك أئمة ا٥بدل كمصابيح 

 العلم((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ثبلثة يدخلوف النار: رجل قاتل للدنيا، كعادل أراد 90)

 أف يذكر ال ٰبتسب عملو، كرجل كسع عليو فجاد بو ُب الثناء كذكر الدنيا((.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))سيأٌب على أمٍب زماف ٚببث فيو سرائرىم كتصلح 91)
لدنيا ال يريدكف بو ما عند اهلل عز كجل يكوف أمرىم رياء ال فيو عبلنيتهم طمعان ُب ا

 ٚبالطوىم خوؼ]أف[ يعمهم اهلل فيو بعقاب فيدعونو دعاء الغريق فبل يستجيب ٥بم((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))الشرؾ ا٣بفي أف يعمل الرجل ٤بكاف 92)



 الرجل((.
الريآء أخفى من دبيب النملة السوداء على ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))93)

 ا٤بسح األسود ُب الليلة الظلماء كإف أدىن الريآء الشرؾ باهلل عز كجل((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))تعوذكا باهلل من حب ا٢بزف، قالوا: يا 94)

ربعمائة مرة. رسوؿ اهلل ما حب ا٢بزف؟ قاؿ: كادو ُب جهنم تتعوذ منو جهنم ُب كل يـو أ
قيل: يا رسوؿ اهلل كمن يدخلو. قاؿ: أعدَّ للقَّراء ا٤برآئْب بأعما٥بم كإف من أبغض القرآء إذل 

 اهلل الذين يزكركف األمراء ا٣بونة((.
كُب ىذا كفاية ٤بن جهل، كمزدجران ٤بن عقل، أعاذنا اهلل كٝبيع ا٤بؤمنْب من ىذه ا٤بصيبة 

 كالنار، كأجارنا من خزم الدنيا كعذاب اآلخرة.العظماء، ككقانا برٞبتو عذاب القرب 

 الثانية: العجب:
كىو استعظاـ ا٤برء نفسو كترفعو على غّبه، كإعجابو بشئ من أفعالو كأقوالو، كىذه خليقة 

يٍػره ًمٍنوي خىلىٍقتىًِب ًمٍن نىارو كىخىلىٍقتىوي ًمٍن  إبليس لعنو اهلل تعاذل حيث قاؿ: ?أىنىا خى
يسلم من ىذه ا٣بصلة فإف النفس الطموح كالشيطاف ا٤بغوم  [ كقليل من76ًطْبو?]ص:

يزيناف للمرء أنك قد فقت على أقرانك بكونك من العلماء، أك بكونك من العيٌباد، أك 
مىٍحتىد النبوم، أك بغّب ذلك كليس منو أف يعتقد العادل أنو أفضل من ا١باىل،  بكونك من ال

جبات اجملتنب للمحرمات أفضل من ا٤بخل بشئ كأف العابد أفضل من غّبه، كأف األٌب بالوا
من الواجبات ا٤برتكب لشيء من احملرمات كلكن العجب أف يتطاكؿ بتلك النعمة على 

 غّبه، كيَبفع عليو كقد قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم:
( ))لو دل تذنبوا ٣بشيت عليكم ما ىو أشىدُّ من ذلك: العجب..العجب(( كقاؿ علي 95)

 ن أعجب برأيو ضلَّ، كمن استغُب بعقلو زؿ(.عليو السبلـ:)م
 قلت: كسبب ذلك أف ٜبة شرعيات ال مساغ للعقل ُب معرفتها.

 الثالثة: ا٢بسد:
فهو من احملبطات لؤلعماؿ الصا٢بة، كىو نتيجة البخل ألف ا٢باسد يرل نعمة اهلل على 



، أك غّب ذلك عباده من علم أك شرؼ أك جاه، أك ٧ببة ُب قلوب الناس، أك عبادة أك ًغُب
من النعم فيحب زكا٥با عن صاحبها مع كوهنا ال تضره كال تنقصو عن درجتو شيئان، فبل 

يزاؿ ُب تعب كعناء من ًحٍسده، كىو ا٤بعذب الذم ال ييرحم، كدل يعلم بأف حسده إساءة 
 على البارم تعاذل حيث دل يرض ٗبا فعل، كما أحسن قوؿ من قاؿ شعران:

 ان .... أتدرم على من أسأت األدبأآل قل ٤بن كاف رل حاسد
 أسأت على اهلل ُب ملكو .... إذا أنت دل ترض رل ما كىب

 كقد قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم:
 ( ))ا٢بسد يأكل ا٢بسنات كما تأكل النار ا٢بطب((.96)
( كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))قد دبَّ إليكم داء األمم قبلكم ا٢بسد كالبغضاء 97)

 لقة،ال أقوؿ ٙبلق الشعر كلكنها ٙبلق الدين((.ىي ا٢با
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أنو قيل لو: يا رسوؿ اهلل أم الناس أفضل؟ قاؿ: 98)

رجل ٨بمـو القلب صدكؽ اللساف. فقالوا: صدكؽ اللساف نعرفو فما ٨بمـو القلب؟ قاؿ: 
 التقي النقي الذم ال إٍب فيو كال بغي كال حسد كال غل((.

[ فهذه ا٣بصلة 54كقاؿ تعاذل: ?أىـٍ ٰبىٍسيديكفى النَّاسى عىلىى مىا آتىاىيٍم اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو?]النساء:
ٯبب اجتناهبا كتطهّب النفس عن التلبس هبا، فإهنا عند التحقيق ال فائدة فيها إال تعب 

سبب إرادة ا٢باسد النفس كعناء البدف، ُب إزالة نعم اهلل ا٤بسداة إذل الغّب، كليست بزائلة ب
كرٗبا عوجل ا٢باسد بالعقوبة، فيكوف قد خسر الدنيا كاآلخرة، ?ذىًلكى ىيوى ا٣ٍبيٍسرىافي 

 [، أعاذنا اهلل من ىذه ا٤بصيبة ا٤بهلكة ُب الدين كالدنيا، ٕبولو كقوتو.11اٍلميًبْبي?]ا٢بج:

 الرابعة: الكرب:
 اهلل عليو كآلو كسلم:فهي من ا٣بصاؿ الرديئة احملبطة لؤلعماؿ قاؿ النيب صلى 

 ( ))ال يدخل ا١بنة رجل ُب قلبو مثقاؿ حبة من الكرب((.99)
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ٰبشر ا٤بتكربكف يـو القيامة أمثاؿ الذر ُب صور 100)

 الناس((.



 كمن ٝبلة الكرب: ا٤براء كاجملادلة، كقلة التسليم عند ظهور ا٢بق، كقد قاؿ صلى اهلل عليو كآلو
 كسلم:

 ( ))أنا زعيم بيت ُب ربض ا١بنة ٤بن ترؾ ا٤براء كإف كاف ٧بقا((.101)
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))من تكرب ُب نفسو أك اختاؿ ُب مشيو 102)

 لقي اهلل عز كجل يـو القيامة كىو عليو غضباف أك ساخط((.
ت كىو برئ من ثبلث دخل ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))من ما103)

ين((  ا١بنة: الكرب كالغلوؿ كالدَّ
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))من خصف نعلو كرقع ثوبو كحلب 104)

 شاتو كٞبل بضاعتو إذل أىلو، فقد برء من الكرب((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))إف الذم ٯبر ثوبو خيبلء ال ينظر اهلل 105)

 إليو يـو القيامة((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))ما من بِب آدـ أحد إالَّ كُب رأسو 106)

حىكىمة بيد مىلىك فإذا ىو تواضع هلل رفعو اهلل هبا إذل السماء السابعة، كإذا ىو رفع نفسو 
 قمعو اهلل هبا((.

))فمن تواضع هلل رفعو اهلل،  ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ ُب أخر خرب:107)
 كمن تكرب كضعو اهلل، كمن استغُب أغناه اهلل، كمن أكثر ذكر اهلل أحبو اهلل((.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ال ينبغي ٤بؤمن أنو يذؿ نفسو كال ينبغي 108)
يق أف يكوف لىعَّانان((.  لًصدِّ

يدخل ا١بنة إال ا٤بؤمنوف كال ٯبد  ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))ال109)
 رٰبها ٨بتاؿ((.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ ُب خطبة الوداع: ))كمن لبس ثوبان فاختاؿ 110)
فيو خسف اهلل بو شفّب جهنم ما دامت السموات كاألرض ألف قاركف إ٭با خسف اهلل بو 

بْب أطباؽ األرضْب إذل يـو ألنو لبس ثوبان فاختاؿ فيو فخسف اهلل بو فهو يتجلجل 



 القيامة((.
كغّب ذلك ٩با يدؿ على قبح الكرب ٩با لو استقصيناه ٣برج بنا عن اإلختصار إذل التطويل، 

[، نسأؿ اهلل تعاذل 37كُب ذلك كفاية ?ًلمىٍن كىافى لىوي قػىٍلبه أىٍك أىٍلقىى السٍَّمعى كىىيوى شىًهيده?]ؽ:
 للخلود ُب النّباف. العصمة عن ىذه الصفة الرديئة ا٤بوجبة

 ا٣بصلة ا٣بامسة:الغيبة كالنميمة
[ كقاؿ تعاذل: 1فهما من احملبطات لؤلعماؿ.قاؿ تعاذل: ?كىٍيله ًلكيلِّ ٮبيىزىةو ليمىزىةو?]ا٥بمزة:

?]القلم:  [.11?ٮبىَّازو مىشَّاءو بًنىًميمو
و ٰبصل ( كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ال يدخل ا١بنة قتات(( أم ٭باـ كألن111)

 هبما جرح القلوب، كأذية ا٤بؤمنْب، كقد قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم:
 ( ))من آذل مؤمنان فقد آذاين كمن آذاين فقد آذل اهلل كمن آذل اهلل لعنو اهلل((.112)
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))شرار عباد اهلل ا٤بٌشاؤف بالنميمة 113)

 لباغوف(( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ ُب خطبة الوداع:ا٤بفسدكف ]بْب األحبة[ ا
( ))كمن مشى ُب ٭بيمة بْب اثنْب سلَّط اهلل عليو ُب قربه حية إذل يـو القيامة، كإذا 114)

 بعث من قربه دل تزؿ تنهش ٢بمو بأنياهبا حٌب يدخل جهنم((.
 الدنيا ذا كجهْب فهو ُب ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))من كاف ُب115)

 اآلخرة ذا كجهْب((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))من مشى بالنميمة بْب العباد قطع اهلل 116)

 لو نعلْب من نار يغلي منهما دماغو مزرقة عيناه يتلجلج لسانو يدعو بالويل كالثبور((.
سانْب ُب الدنيا جعل اهلل لو يـو ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من كاف ذا ل117)

 القيامة لسانْب من نار((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))٘بدكا من شر الناس ذا الوجهْب يأٌب 118)

 ىؤالء بوجو كىؤالء بوجو((.



( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف الغيبة أشد من الزنا، كإف الرجل ليزين 119)
  عليو، كصاحب الغيبة ال يغفر لو حٌب يغفر لو صاحبو((.فيتوب، فيتوب اهلل

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))من اغتيب عنده أخوه ا٤بسلم فاستطاع 120)
 أف ينصره؛ نصره اهلل تعاذل ُب الدنيا كاآلخرة كمن خذلو خذلو اهلل ُب الدنيا كاآلخرة((.

قاؿ: ))من ذكر امرءان ٗبا ليس فيو ليعيبو حبسو  ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو121)
 اهلل ُب نار جهنم حٌب يأٌب بنفاذ ما قاؿ فيو((.

 ( كُب حديث آخر: ))حٌب ٱبرج عما قاؿ كليس ٖبارج((.122)
-( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))إف اهلل يبغض أىل بيت اللحم(( 123)

بُّ  -يعِب النميمة مى أىًخيًو مىٍيتان?]ا٢بجرات: لقولو تعاذل: ?أىٰبًي  [.12أىحىديكيٍم أىٍف يىٍأكيلى ٢بٍى
 ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ما صاـ من ظل يأكل ٢بـو الناس((.124)
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))إين ألعرؼ قومان يضربوف صدكرىم 125)

. قاؿ:ىم ا٥بمازكف اللمازكف. قيل:من ضربان يسمعو أىل النار. قيل من ىم يا نيب اهلل؟
ا٥بمازكف يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: الذين يلتمسوف عورات ا٤بسلمْب كيكشفوف ستورىم كيفشوف 

 عليهم من الفواحش ما ليس فيهم((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إين ألعرؼ قومان يضرب ُب آذاهنم ٗبسامّب من 126)

نب اآلخر قيل: من ىم يا نيب اهلل؟ قاؿ: ىم الذين نار يضرب من جانب كٱبرج من ا١با
 يستمعوف إذل ما ال ٰبل ٥بم على أبواب ا٤بسلمْب يلتمسوف عيبهم((.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو خطب حٌب ٠بع العواتق ُب بيوهتا أك خدكرىا 127)
 تتبعوا عوراهتم فإنو قاؿ: ))يا معاشر من آمن بلسانو، كدل يؤمن قلبو، ال تغتابوا ا٤بسلمْب كال

 من يتبع عورة أخيو يتبع اهلل عورتو كمن يتبع اهلل عورتو يفضحو كىو ُب جوؼ بيتو((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))إف الرجل ليؤتى كتابو، منشوران فيقوؿ: 128)

يابك يا رب فأين حسنات كذا ككذا، عملتها ليس ُب صحيفٍب؟ فيقاؿ لو: تلك ٧بيت باغت
 الناس((.



( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أرىب الربا اإلستطالة ُب عرض مسلم بغّب 129)
 حق((.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))كفارة االغتياب أف تستغفر ٤بن 130)
اغتبتو(( كصدؽ صلى اهلل عليو كآلو كسلم فإف من لـز االستغفار ٤بن اغتبتو الندـ على ما 

 ط منك فيكوف توبة.فر 
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو سألو رجل ما الغيبة يا رسوؿ اهلل؟ فقاؿ رسوؿ 131)

اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أف تذكر من ا٤برء ما يكره أف يسمع(( فقاؿ يا رسوؿ اهلل: 
 اف((.كإف كاف حقا. فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إذا قلت باطبلن فذلك البهت

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ ُب خطبة الوداع ))أال كمن مشى ُب عيب 132)
غّبه فكشف عورتو كاف أكؿ خطوة ٱبطوىا بْب موضع قدميو إذل النار، ككشف اهلل عورتو 

 على رؤكس ا٣ببليق((.
كلسنا ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب أخر خرب: ))كمن أكل ٢بمان فليس منا، 133)

 منو ُب الدنيا، ]أال[ كمن ٠بع فاحشة فأفشاىا فهو كمن عملها((.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ما من مسلم يرد عن عرض أخيو إال كاف حقان 134)
نىا نىٍصري  على اهلل أف يرد عنو نار جهنم يـو القيامة(( ٍب تبل ىذه اآلية ?كىكىافى حىقِّا عىلىيػٍ

:اٍلميٍؤًمًنْبى?]الر   [.48ـك
إذل ىنا انتهى بنا الكبلـ ُب الباب الثاين، كما ينبغي أف يلحق هبذا الباب أف يكوف ا٤بؤمن 

شديد ا٣بوؼ من اهلل تعاذل كثّب الرجاء لو، فإنو النافع الضار كأف ال تأخذه ُب اهلل لومة 
ض ُب الئم، كأف يأمر با٤بعركؼ كيفعلو، كينهى عن ا٤بنكر كٯبتنبو، كأف ٰبب ُب اهلل كيبغ

اهلل، كأف يصادؽ أكليائو كإف كانوا من األبعدين، فإنو ال بعد مع اإلٲباف كأف يعادم أعداء 
اهلل كلو من األقربْب فإنو ال قرابة ٤بن عصى اهلل، كأف يبذؿ النصيحة ١بميع الناس، كأف 

 يعامل البارم ُب ٝبيع األمور ال يبارل بأحد كأف يكثر من الطاعة عند أمن الرياء ليقتدل
بو، كأف يصغر الدنيا ُب عينو فبل يبارل ٗبا فاتو منها، كأف يواضب على ا١بمعة كا١بماعات، 



كأف ٰبافظ على األكقات كعلى ا١بملة ٯبب االجتهاد ُب أداء ٝبيع الواجبات، كاجتناب 
ٝبيع احملرمات، كأف يتدارؾ ا٤برء نفسو بالتوبة من ٝبيع ا٤بهلكات، فإف كل بِب أدـ خطاؤف 

 طائْب التوابوف. كقد ركم عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ:كخّب ا٣ب
( ))إف الذنوب أكثر من أف ٙبصى كلكن أمسوا تائبْب كأصبحوا تائبْب، فإف ا٤برء ال 135)

 يدرم مٌب يهجم عليو ا٤بوت(( كنعوذ باهلل من ميتة على غّب عدة.
 كآلو كسلم أنو قاؿ:كينبغي اإلكثار من ذكر ا٤بوت فقد ركم عنو صلى اهلل عليو 

فإنكم إف ذكرٛبوه ُب ضيق كسَّعو  -أم ا٤بوت-( ))أكثركا من ذكر ىادـ اللذات 136)
عليكم فرضيتم بو فأثبتم، كإف ذكرٛبوه ُب سعة ضَّيقها عليكم فجدًب بو فأيجرًب(( اللفظ أك 

 معناه.
طالب سبلـ اهلل كيتلو ذلك ما كرد ُب الوصي كـر اهلل كجهو ُب ا١بنة اإلماـ علي بن أيب 

 عليو.

 الباب الثالث ُب فضائل الوصي كـر اهلل كجهو
كأنو أفضل األمة بعد رسوؿ اهلل] صلى اهلل عليو كآلو كسلم [ كاإلماـ ببل فصل، كأف قولو 

 حجة
ًقيميوفى كالدليل على ذلك قوؿ اهلل تعاذل: ?ًإ٭بَّىا كىلًيُّكيٍم اللَّوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا الًَّذينى يي 

اةى كىىيٍم رىاًكعيوفى?]ا٤بائدة: [ فإهنا نزلت ُب علي بن أيب طالب صلوات 55الصَّبلىةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكى
 اهلل عليو، كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

 ( ))إف عليان يزىر ُب ا١بنة ككوكب الصبح ألىل الدنيا((.137)
بلئكة علٌي كعلى علي سبع سنْب ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))صلت ا٤ب138)

 كذلك أنو دل يصلي معي أحد غّبه((.
( كُب حديث آخر: ))أنو دل يرفع إذل السماء شهادة أف ال إلو إال اهلل ]كأف ٧بمدان 139)

 عبده كرسولو[إال مِب كمنو((.
( كُب حديث آخر: ))أكؿ الناس كركدان عليَّ ]ا٢بوض[ أك٥بم إسبلمان علي بن أيب 140)



 .طالب((
 ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ لعلي: ))أنت أخي ُب الدنيا كاآلخرة((.141)
 ( كُب حديث أخر. ))خّب إخواين علي((.142)
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))إذا كاف يـو القيامة صف اهلل ]عز 143)

م قبة من ذىب ٞبراء، كجل[ رل عن ٲبْب العرش قبة من ذىب ٞبراء كصفَّ أليب إبراىي
 كصف لعلي بينهما قبة من ذىب ٞبراء(( فما ظنك ٕببيب بْب حبيبْب.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ لعلي: ))أنت ]أكؿ من آمن يب ك[أكؿ من 144)
يصافحِب يـو القيامة، كأنت الصديق األكرب كأنت الفاركؽ ]الذم[يفرؽ بْب ا٢بق كالباطل، 

 ؤمنْب كا٤باؿ يعسوب الفجار((.كأنت يعسوب ا٤ب

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))خّبكم خّبكم ألىلي من بعدم 145)
 ]علي[((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي بن أيب طالب: ))من أشقى األكلْب 146)
 كاآلخرين((؟ قاؿ: اهلل كرسولو أعلم. قاؿ: ))قاتلك يا علي((.

اهلل عليو كآلو كسلم: ))يا علي أنا مدينة العلم كأنت الباب؟ كذب ( كقولو صلى 147)
 من زعم أنو يصل إذل ا٤بدينة إالَّ من ًقبىل الباب((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أنا مدينة ا١بنة كعلي باهبا فمن أراد ا١بنة 148)
 فليأهتا من باهبا((.

وب على باب ا١بنة قبل أف ٱبلق اهلل ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))مكت149)
 السماكات كاألرض بألفي عاـ: ٧بمد رسوؿ اهلل كعليَّ أخوه((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))علي يـو القيامة على ا٢بوض ال يدخل ا١بنة 150)
 إال من جاء ٔبواز من علي ابن أيب طالب((.

ٍي علي بن أيب طالب ليفخراف على ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف مىلكى 151)
 سائر األمبلؾ بكوهنما مع علي ألهنما دل يصعدا إذل اهلل منو بشيء قط يسخطو((.



( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:))إذا كاف يـو القيامة أمر اهلل جربيل أف ٯبلس 152)
 لسبلـ.على باب ا١بنة فبل يدخلها إال من معو براءة من علي بن أيب طالب(( عليو ا

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أما بعد: فإين أمرت بسد ىذه األبواب غّب 153)
باب علي، فقاؿ فيو قائلكم، كإين كاهلل ما سددت شيئان كال فتحتو كلكِب أيمرت بشيء 

 فأتبعتو((.
لَّوي ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إ٭با مثل علي ُب ىذه األمة مثل ?قيٍل ىيوى ال154)

 أىحىده? ُب القرآف((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))الصديقوف ثبلثة: حبيب النجار مؤمن آؿ يس 155)
[ كحزقيل مؤمن آؿ فرعوف الذم 20الذم قاؿ: ?يىاقػىٍوـً اتًَّبعيوا اٍلميٍرسىًلْبى?]يس:

ن أيب طالب عليو السبلـ كىو [كعلي ب28قاؿ:?أىتػىٍقتػيليوفى رىجيبلن أىٍف يػىقيوؿى رىيبِّ اللَّوي?]غافر:
 أفضلهم((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))...كحبييب كأعلم من أخلف بعدم علي بن 156)
 أيب طالب((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: ))]كالذم نفسي بيده[ لوال أف تقوؿ فيك 157)
يك اليـو مقاالن ال ٛبر بأحد طوائف من أمٍب ما قالت النصارل ُب عيسى بن مرًن، لقلت ف

 من ا٤بسلمْب إالَّ أخذكا الَباب من أثر قدميك يطلبوف بو الربكة((.
( كُب حديث أخر بإسناد آخر: ))كطلبوا فضل طهورؾ كلكن أنت أخي ككزيرم 158)

 كصفيي ككارثي كعيبة علمي((.
ا حجة على أمٍب ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم كقد رأل عليان مقببلن: ))أنا كىذ159)

 يـو القيامة((.
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أقضى أمٍب بكتاب اهلل تعاذل علي، فمن 160)

 أحبِب فليحبو فإف العبد ال يناؿ كاليٍب إال ٕبب علي(( عليو السبلـ.
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))يا علي لعنتك من لعنٍب كلعنٍب من لعنة اهلل 161)



دى لىوي نىًصّبان?[((.]?كىمى   ٍن يػىٍلعىًن اللَّوي فػىلىٍن ٘بًى
 ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))لوالؾ ما عيًرؼى ا٤بؤمنوف من بعدم((.162)

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ليس ُب القيامة راكب غّبنا ك٫بن أربعة، فقاـ 163)
اؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: أنا رجل من األنصار فقاؿ: فداؾ أيب كأمي أنت كمن؟ ق

على دابَّة الرباؽ، كأخي صاحل على ناقة اهلل الٍب عقرت، كعمي ٞبزة على ناقٍب العضباء، 
كأخي علي بن أيب طالب على ناقة من نوؽ ا١بنة بيده لواء ا٢بمد كاقف بْب يدم العرش 

ا إال ملك مقرب أك نيب ينادم ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل قاؿ: فيقوؿ اآلدميوف: ما ىذ
مرسل أك حامل عرش رب العا٤بْب، فيجيبهم ملك من بطناف العرش: معاشر اآلدميْب ما 

ىذا ملكان مقربان كال نبيان مرسبلن كال حامل العرش ىذا الصديق األكرب ىذا علي بن أيب 
 طالب(( رضي اهلل عنو.

 لي باهبا((.( قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أنا دار ا٢بكمة كع164)
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))علي مع القرآف كالقرآف مع علي لن يفَبقا 165)

 حٌب يردا عىلىيَّ ا٢بوض((.
 ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))علي يقضي ًديِب(( بكسر الداؿ.166)
كيسكن ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من أراد أف ٰبيا حياٌب كٲبوت موٌب 167)

جنة ا٣بلد الٍب كعدين ريب فإف ريب غرس قضباهنا بيده فليتوؿ علي بن أيب طالب فإنو لن 
 ٱبرجكم من ىيدل كلن يدخلكم ُب ضبلؿ((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من أحب أف ٰبيا حياٌب كٲبوت ٩باٌب كيدخل 168)
جنة ا٣بلد فليتوؿ عليان كذريتو من ا١بنة الٍب كعدين ريب قضبانان من قضباهنا غرسو بيده كىي 

 بعده فإهنم لن ٱبرجوكم من باب ىيدىلى كلن يدخلوكم ُب باب ضبلؿ((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف تػيوىليوا عليان ٘بدكه ىاديان مهديا يسلك بكم 169)
 الطريق ا٤بستقيم((.

لفئة الباغية كأنت على ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))يا علي: ستقاتلك ا170)



 ا٢بق فمن دل ينصرؾ يومئذ فليس مِب((.
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))يا عمار إف رأيتى عىليَّا قد سلك كاديان كسلك 171)

الناس كاديان غّبه فاسلك مع علي كدع الناس إنو لن يدلك على رىدىل كلن ٱبرجك عن 
 ا٥بدل((.

كسلم: ))علي بن أيب طالب أعلم الناس باهلل كاشد  ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو172)
 الناس حبان هلل كتعظيمان ألىل ال إلو إال اهلل((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))علي باب علمي كمبْب ألمٍب ما أرسلت بو 173)
 من بعدم، حبو إٲباف كبغضو نفاؽ كالنظر إليو رأفة((.

: ))يا علي أنت تبْب للناس ما اختلفوا فيو من ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم174)
 بعدم((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أما إنك ستلقى من بعدم جهدان((. قاؿ: ُب 175)
 سبلمة من ديِب؟ قاؿ: ))نعم(( قالو لعلي بن أيب طالب.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف األمة ستغدر بك من بعدم كأنت تعيش 176)
على ملٍب كتقتل على سنٍب كمن أحبك أحبِب كمن أبغضك أبغضِب، كإف ىذا سيخضب 

 من ىذا يعِب ٢بيتو من رأسو((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))يا أنس انطلق كادع رل سيد العرب قالت 177)
عائشة: ألست سيد العرب؟ قاؿ:أنا سيد كلد آدـ كعلي سيد العرب، فلما جاء قاؿ: يا 

األنصار أال أدلكم على ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا من بعده أبدان؟ ىذا علي  معاشر
 فأحبوه ٕبيب كأكرموه بكرامٍب، فإف جربيل أمرين بالذم قلت لكم عن اهلل عز كجل((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أنا ا٤بنذر كعلي ا٥بادم كبك يا علي يهتدم 178)
 ا٤بهتدكف من بعدم((.

لو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))يكوف بْب الناس فيرقة كاختبلؼ فيكوف ىذا ( كقو 179)
 على ا٢بق((. -يعِب عليان -كأصحابو 



( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إنو ا٢بق مع ذا ا٢بق مع ذا يعِب عليان(( كعن 180)
ى بينة من علي عليو السبلـ أنو قاؿ: ما ضللت كال ضل يب كال نسيت ما عهد رل كإين لىعىل

 ريب بينها لنبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم كبينها رل كإين لعلى الطريق.
( كعنو: بينما رسوؿ اهلل آخذ بيدم ك٫بن ٭بشي ُب بعض سكك ا٤بدينة فمررنا 181)

ٕبديقة فقلت: يا رسوؿ اهلل ما أحسنها من حديقة!. قاؿ: ))لك ُب ا١بنة أحسن منها((، 
ٍب أجهش باكيان فقلت: يا رسوؿ اهلل ما يبكيك؟ قاؿ:  فلما خبل لو الطريق أعتنقِب

))ضغائنه ُب صدكر أقواـ ال يبدكهنا لك إال من بعدم(( قلت يا رسوؿ اهلل ُب سبلمة! قاؿ 
 ))ُب سبلـ من دينك((.

( كعنو قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل أكصِب. قاؿ: ))قل ريب اهلل ٍب استقم(( قلت: ريب 182)
يقي إال باهلل عليو توكلت كإليو أنيب. قاؿ: ))ليهنئك العلم يا أبا اهلل عليو توكلت كما توف

 ا٢بسن لقد شربت العلم شربان كهنلتو هنبلن((.

( كقوؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))خذكا ٕبجزة ىذا األنزع فإنو الصديق 183)
 اهلل((.األكرب كا٥بادم ٤بن اتبعو من اعتصم بو أخذ ٕببل اهلل كمن تركو مرؽ من دين 

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))علي أكؿ الناس إسبلمان، كأقرب الناس رٞبان 184)
كأفقو الناس ُب دين اهلل تعاذل كأضرهبم بالسيف، كىو كصيي ككليي كخليفٍب من بعدم، 
يصوؿ بيدم، كيضرب بسيفي، كينطق بلساين، كيقضي ٕبكمي، ال ٰببو إال مؤمن كال 

 فر كىو علم ا٥بدل((.يبغضو إال منافق كا
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))يا علي من فارقِب فارؽ اهلل كمن فارقك فقد 185)

 فارقِب((.
 ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))اللهم ثبت لسانو كاىًد قلبو((.186)
 ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: ))إف اهلل يهدم لسانك((.187)
صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف عليان راية ا٥بدل كإماـ األكلياء كنور من  ( كقولو188)

 أطاعِب كىو الكلمة الٍب التزمتها ا٤بتقوف من أحبو أحبِب كمن أبغضو أبغضِب((.



( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ألنس: ))أكؿ من يدخل عليك من ىذا الباب 189)
غر احملجلْب، كخاًب الوصيْب قاؿ أنس قلت: اللهم أمّب ا٤بؤمنْب كسيد ا٤بسلمْب، كقائد ال

رجبلن من األنصار ككتمتو فجاء علي فقاؿ: من ىذا يا أنس؟ قلت: علي بن أطالب فقاـ 
النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم مستبشران كساؽ ا٢بديث بطولو إذل أف قاؿ ٨باطبان لعلي 

 م ما اختلفوا فيو من بعدم((.رضي اهلل عنو: كأنت تؤدم عىًِبٌ كتسمعهم صوٌب كتبْب ٥ب

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أليب بزرة: ))يا أبا بزرة إف اهلل عهد عهدان ُب علي 190)
 بن أيب طالب فقاؿ: إنو راية ا٥بدل كمنار اإلٲباف، كإماـ أكليائي، كنور ٝبيع من أطاعِب((.

 كا٤باؿ يعسوب ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))علي يعسوب ا٤بؤمنْب191)
 ا٤بنافقْب((.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أنا ا٤بنذر كعلي ا٥بادم بك يا علي يهتدم 192)
[ كقد ذكره 7ا٤بهتدكف(( قالو ٤با نزؿ قولو تعاذل: ?ًإ٭بَّىا أىٍنتى مينًذره كىًلكيلِّ قػىٍوـو ىىادو?]الرعد:

ربم، كأٞبد بن ٧بمد الثعليب غّب كاحد من أئمة التفسّب منهم: ٧بمد بن جرير الط
 النيسابورم كالنقاش كا٢باكم كغّبىم.

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ٨باطبان لعلي عليو السبلـ: ))أنت تؤدم ديِب 193)
 كتقاتل على سنٍب كأنت باب علمي كإف ا٢بق معك كا٢بق على لسانك((.

 أمٍب من بعدم ىنات ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))يا عمار سيكوف ُب194)
حٌب ٱبتلف السيف فيما بينهم كحٌب يقتل بعضهم بعضان كحٌب يتربأ بعضهم من بعض فإذا 

فإف سلك الناس  -يعِب علي بن أيب طالب-رأيت ذلك فعليك هبذا األصلع عن ٲبيِب 
كاديان كعليان كاديان فاسلك كادم علٌي كخل عن الناس، يا عمار إف عليان ال يردؾ عن ىدل 

 يدلك على رىدىل، يا عمار طاعة علي طاعٍب كطاعٍب طاعة اهلل(( كقد ركم أف قولو كال
ًيًَّة?]البينة: يػٍري اٍلربى [ نزؿ ُب علي 7تعاذل: ?ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢بًىاًت أيٍكلىًئكى ىيٍم خى
د بن علي الباقر، كأتباعو كخرَّج ذلك عن علي كابن عباس كأيب بردة كبريدة األسلمي ك٧بم

 عن آبائو عليهم السبلـ كجابر بن عبد اهلل األنصارم كأيب سعيد ا٣بدرم، كمعاذ كغّبىم.



 ]خرب الغدير[
ىذا كأما خرب الغدير الذم قد طار ُب اآلفاؽ، كاشتهر ُب ٝبيع البلداف، فهو متواتر كىو 

))ألست أكذل بكم قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم كقد أخذ بيد علي عليو السبلـ فقاؿ: 
 من أنفسكم!؟((. قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل ٍب قاؿ ٥بم:

( ))من كنت مواله فعلي مواله اللهم كارل من كااله كعاد من عاده، كانصر من 195)
نصره كاخذؿ من خذلو(( عن رغامة أىل البيت عليهم السبلـ كشيعتهم رضي اهلل عنهم 

ن ذلك ما صرح بو اإلماـ ا٤بشهور القاسم بن كقد صرحوا بذلك ُب مصنفاهتم كجواباهتم كم
٧بمد ُب )األساس( كشارحو سيد احملققْب أٞبد بن ٧بمد بن صبلح الشرُب، ككذلك صرح 

 بتواتره اإلماـ شرؼ الدين ُب )القصص ا٢بق ُب مدح خّب ا٣بلق(، ُب قولو:
 كىو ا٢بديث اليقْب الكوف ...إخل

أنو متواتر، كركل عن )الذىيب(ما لفظو بعد ككذلك شارحو ٧بمد ٰبٓب هبراف، فإنو صرح: ب
البيت السابق: كأنو إشارة إذل كبلـ ذكره ا٢بافظ الذىيب، ُب تذكرتو حيث قاؿ: اعتُب 
ٕبديث غدير خم ٧بمد بن جرير الطربم فجمع فيو ٦بلدين. أكرد طرقو كألفاظو. قاؿ 

اف قبل ذلك ال ا٢بافظ الذىيب: )هبرين كثرة طرقو فقطعت بوقوعو( فظاىر كبلمو أنو ك
يقطع بصحتو، كقاؿ ُب بعض كتبو: )كصدر ا٢بديث متواتر ميتػىيػىقىنه أف رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 عليو كآلو كسلم قالو، قاؿ ابن كثّب: يعِب قولو ))من كنت مواله فعلي مواله((.
قاؿ الذىيب: كأما ))اللهم كاًؿ من كااله كعاد من عاداه(( فزيادة قوية اإلسناد صححها أبو 

 زرعة. انتهى.

ككذلك صرح سيدم العبلمة عز اإلسبلـ ٧بمد بن ا٢بسن ُب: كتاب )سبيل الرشاد(، 
كاإلماـ أٞبد بن سليماف ُب: )حقائق ا٤بعرفة(، كابن حابس كالسيد ٞبيداف، كاإلماـ 

ا٤بنصور باهلل عبد اهلل بن ٞبزة ُب )الشاُب(، كعلى ا١بملة أنو ال يكاد يوجد مصنف ُب 
جواب عنو ألحد من أىل البيت عليهم السبلـ كشيعتهم رضي اهلل عنهم أصوؿ الدين أك 



إالَّ كيقولوف إف ىذا ا٢بديث متواتر كىو كذلك فإف من تتبع عدد ركاتو علم قطعان تواتره  
 كذلك.

 ]حديث ا٤بنزلة[
 كىو قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي:

بعدم(( قاؿ اإلماـ القاسم بن  ( ))أنت مِب ٗبنزلة ىاركف من موسى إال أنو ال نيب196)
 ٧بمد رضي اهلل عنو: كىذا ا٣برب متواتر ٦بمع على صحتو.

قاؿ اإلماـ ا٤بنصور باهلل عبد اهلل بن ٞبزة: من الكتب ا٤بشهورة الصحة عند ا٤بخالفْب 
أربعوف إسنادان من غّب ركاية الشيعة كأىل البيت عليهم السبلـ ]كقاؿ ا٢باكم ىذا[حديث 

كاف شيخنا أبو حاـز ا٢بافظ يقوؿ: )خرجتو ٖبمسة آالؼ إسناد(، كغّب ذلك ا٤بنزلة الذم  
٩با تواتر معُب كأفاد العلم قطعان بأنو أفضل األمة بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
كأنو اإلماـ بعده ببل فصل، كأنو على ا٢بق ال يفارقو، كال يكوف على ا٢بق إالَّ كيكوف قولو 

 كىو كذلك عند عامة أىل البيت عليهم السبلـ كشيعتهم. حجة ٯبب العمل بو

 ]خرب البساط[
كأما خرب البساط فهو ما ركاه الفقيو ٞبيد الشهيد رٞبو اهلل تعاذل يرفعو إذل أنس بن مالك 

 قاؿ:
( ))أىدم لرسوؿ اهلل بساط من خندؽ فقاؿ رل: يا أنس ابسطو فبسطتو ٍب قاؿ 197)

ع الثبلثة: أبا بكر كعمر كعثماف فلما دخلوا أمرىم با١بلوس رل: ادعو العشرة كُب ركاية: اد 
على البساط ٍب نادل عليان فناجاه طويبلن ٍب رجع عليان فجلس على البساط ٍب قاؿ: يا ريح 
اٞبلينا فحملتنا الريح فإذا البساط يدؼ بنا دفان ٍب قاؿ: يا ريح ضعينا، ٍب قاؿ: أتدركف ُب 

قاؿ: ىذا موضع أصحاب الكهف كالرقيم، قوموا فسلموا أم مكاف أنتم؟، قلنا: ال ]نعلم[
على إخوانكم قاؿ فقمنا رجبلن رجبلن فسلمنا عليهم رجبلن رجبلن، فلم يردكا علينا فقاـ علي 
بن أيب طالب عليو السبلـ فقاؿ: السبلـ عليكم معاشر الصديقْب كالشهداء، قاؿ: فقالوا: 

ما با٥بم ردكا عليك السبلـ كدل يردكا علينا.  كعليك السبلـ كرٞبة اهلل كبركاتو قاؿ: فقلت:



فقاؿ ٥بم: ما بالكم ال تردكا على إخواين: فقالوا: إنا معاشر الصديقْب كالشهداء ال نكلم 
بعد ا٤بوت إال نبيان أك كصيان، ٍب قاؿ: يا ريح اٞبلينا فحملتنا تدؼ بنا دفان ٍب قاؿ: يا ريح 

ؿ علي عليو السبلـ: ندرؾ النيب صلى اهلل عليو ضعينا فوضعتنا فإذا ٫بن با٢برة، قاؿ: فقا
كآلو كسلم ُب أخر ركعة فطوينا كأتينا فإذا النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقرأ ُب أخر ركعة 

انيوا ًمٍن آيىاتًنىا عىجىبنا?]الكهف:  [((.9?أىـٍ حىًسٍبتى أىفَّ أىٍصحىابى اٍلكىٍهًف كىالرًَّقيًم كى

 ]خرب العمامة[
 لعمامة فركل الفقيو ٞبيد الشهيد رٞبو اهلل بإسناده عن عبد اهلل بن أنيس قاؿ:كأمَّا خرب ا

 ( برز يـو الصوح أسد بن غويلم فاتك العرب ٯبيل فرسو كيدير ر٧بو، كىو يقوؿ:198)
 كجرد سعاؿ كزغف مذاؿ .... ك٠بر عواؿ بأيدم رجاؿ

 كآساد ديس كأشباؿ خيس .... غداة ا٣بميس ببيض صقاؿ
 كجز الرقاب .... أماـ العقاب، غداة النزاؿ٪بيد الضراب 

 نكيد الكذكب ك٘برم ا٥ببوب .... كنركم الكعوب دمان غّب آؿ
ٍب سأؿ الرباز فأحجم الناس فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من قاـ إذل ىذا 
ا٤بشرؾ فقتلو فلو على اهلل ا١بنة، كلو اإلمامة بعدم(( فأحجم الناس فقاؿ علي عليو 

 بلـ: هتزه العرداء فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم:الس
))مالك يا ذا القبقب. قاؿ: ظمآف إذل الرباز، سغب إذل القتاؿ، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو 

كآلو كسلم: ٫بن بِب ىاشم حيوَّده سيجَّد ال ٪بنب كال نغدر، أنا كعلي من شجرة كاحدة ال 
ة بعدم(( فخرج كضربو ُب مفرؽ رأسو كالناس ينظركف ٚبتلف كرقها أخرج إليو كلك اإلمام

إليو، فبلغ سيفو إذل السرج كخرَّ نصفْب كاهنـز ا٤بشركوف، دأب علي عليو السبلـ ٲبّب سيفو 
 كيقوؿ شعران:

 ضربتو بالسيف كسط ا٥بامة .... بشفرة صارمة ىدامة
 فبتكت من جسمو عظامو .... كبنيت من أنفو إرغامو

 امة .... كصاحب ا٢بوض لدل القيامةأنا علي صاحب الصمص



 أخو نيب اهلل ذك العبلمة .... قد قاؿ إذ عممِب العمامة
 أنت أخي كمعدف الكرامة .... كمن لو من بعدم اإلمامة

 قاؿ: ركاه )ا٢باكم( عن عبد اهلل بن أنيس قاؿ: كركاه ا٢باكم أيضان عن أيب رافع.

 ]حديث الطّب[
قيو: ٞبيد الشهيد رٞبو اهلل تعاذل بإسناده إذل أنس بن كأمَّا حديث الطّب فمما ركاه الف

 مالك قاؿ: أىدم إذل النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم طائران مشويان فلما كقع بْب يديو قاؿ:
( ))اللهم ائتِب بأحب خلقك إليك يأكل معي من ىذا الطائر((، قاؿ: فقلت ُب 199)

ء علي عليو السبلـ فقرع الباب قرعان نفسي: اللهم اجعلو رجبلن من األنصار. قاؿ: فجا
خفيفان، فقلت: من ىذا؟ فقاؿ: علي فقلت: إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم على 

حاجة فانصرؼ فرجعت إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: فسمعتو يقوؿ الثانية: 
فسي: اللهم ))اللهم ائتِب بأحب خلقك إليك يأكل معي من ىذا الطائر((، فقلت ُب ن

اجعلو رجبلن من األنصار، فجاء علي عليو السبلـ يقرع الباب فقلت: أدل أخربؾ بأف رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم على حاجة فانصرؼ فرجعت إذل رسوؿ اهلل فسمعتو يقوؿ 
الثالثة: ))اللهم ائتِب بأحب خلقك إليك يأكل معي من ىذا الطائر((، قاؿ: فجاء علي 

ـ فضرب الباب ضربان شديدان، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: عليو السبل
))افتح افتح افتح((، فلما نظر إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: ))اللهم كإرٌل 

 كإرٌل(( قاؿ: فجلس مع النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم فأكل معو الطّب.

أيب كقاص، كأيب ذر، كأيب رافع موذل رسوؿ اهلل قاؿ ُب احمليط: ركم عن أنس كسعد بن 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم كسيفىٍينة كابن عمر كابن عباس، قاؿ سيد احملققْب أٞبد بن ٧بمد 

بن صبلح الشرُب: كىو متلقى بالقبوؿ عند جل الصحابة فهذا ما يليق إيراده هبذا 
لو استقصينا ذلك ٣برجنا من ا٤بختصر، كإال فهي قليلة من كثّب كقطرة من كٍبلي غزير، ك 

االختصار إذل ساحة اإلطناب كاإلسهاب، كدخلنا من باب إذل أبواب، كمن دل ينتفع 
بالقليل دل ينتفع بالكثّب، ففيما ذكر داللة قاطعة على أنو أفضل األمة بعد رسوؿ اهلل، كأنو 



 اإلماـ ببل فصل، كأنو على ا٢بق. فيكوف قولو حجة كا٢بديث النبوم.
م ا٢بسْب بن القاسم رٞبو اهلل ُب )شرح الغاية(: )كأما أحاديث حب علي فقد قاؿ سيد

بلغت حد التواتر كخيرجت عن علي، كابن عباس، كعمر، كابن عمر، كأيب ذر، كسعد بن 
أيب كقاص، كأيب أيوب األنصارم، كأيب بردة، كأيب سعيد ا٣بدرم، كأيب ىريرة، كزيد بن 

كأـ سلمة، كعائشة، كعمار بن ياسر، كجابر بن عبد  أرقم، كسلماف الفارسي، كأيب رافع،
اهلل، كأنس بن مالك، كعمراف بن حصْب، كأيب ليلى األنصارم، كجرير البجلي، كعبد 

الرٞبن بن أيب ليلى، كالرباء بن عازب، كبريدة بن ا٣بطيب، كسلمة بن األكوع، كسهل بن 
 غّبىم.سعد الساعدم، كعبد اهلل بن أحجم ا٣بزاعي، كعامر بن سعد ك 

 كلن يكوف حبو عبلمة اإلٲباف كبغضو عبلمة النفاؽ إالَّ كا٢بق معو. انتهى بلفظو.

 تتمة فيما جاء ُب ذـ ا٣بوارج كمن ناصب عليان 
 ( قاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من ناصب عليان.... فهو كافر((.200)
وركف إذل اهلل حفاة عراة ( كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أيها الناس إنكم ٧بش201)

نىا إًنَّا كينَّا فىاًعًلْبى?]األنبياء: أٍنىا أىكَّؿى خىٍلقو نيًعيديهي كىٍعدان عىلىيػٍ ا بىدى [ أال كإف أكؿ 104غرالن ?كىمى
ا٣ببلئق يكسى يـو القيامة إبراىيم صلى اهلل عليو أال كإنو سيجاء برجاؿ من أمٍب فيؤخذ 

يب فيقاؿ: إنك ال تدرم ما أحدثوا بعدؾ فأقوؿ  هبم ذات الشماؿ فأقوؿ: يا رب أصحا
ا تػىوىفػٍَّيتىًِب كينتى أىٍنتى  كما قاؿ العبد الصاحل: ?كىكينتي عىلىٍيًهٍم شىًهيدان مىا ديٍمتي ًفيًهٍم فػىلىمَّ

?]ا٤بائدة: بٍػهيٍم فىًإنػَّهيٍم ًعبىاديؾى [ قاؿ: فيقاؿ 117-116الرًَّقيبى عىلىٍيًهٍم? إذل قولو: ?ًإٍف تػيعىذِّ
 : إهنم دل يزالوا مرتدين على أعقاهبم منذ فارقتهم((.رل
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ٛبرؽ مارقة من ا٤بسلمْب يقتلها أىٍكذل الطائفتْب 202)

 با٢بق((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))يكوف فيهم قـو ٰبقركف صبلتكم مع 203)

القرآف ال ٯباكز تراقيهم ٲبرقوف من الدين كما ٲبرؽ صبلهتم كأعمالكم مع أعما٥بم يقرأكف 



السهم من الرمية تنظر ُب السهم فبل ييرل شيئان ٍب ينظر ُب القدح فبل ييرل شيئان ٍب ينظر ُب 
.))  الرئيش فبل ييرل شيئان ٍب يتمارل ُب الفوىؽى

كوف علي ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))كبلب النار ا٣بوارج(( كقد علم من  204)
اذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقِّ ًإالَّ  عليو السبلـ على ا٢بق أف ٨بالفو على الضبلؿ لقولو تعاذل: ?فىمى

?]يونس:  [ نسأؿ اهلل أف ٯبعلنا ٩بن كااله كشايعو كعادا معاديو كباينو، فإنو ال 32الضَّبلىؿي
 قوة إال باهلل.

 إذا دل تػىبػٍرى من أعداٍء عليو .... فمالك ُب ٧ببتو ثواب
 ؿ آخر:كقا

 كمن يدعيها غّبه فهو كاذب .... كمن يغّبىا سوؼ تبدك مآٜبو
 فهذا إماـ ا٤بسلمْب ٝبيعهم .... كمن ال فعند اهلل ٘بزل جرائمو

]كعن علي عليو السبلـ أعدائك ثبلثة: عدكؾ كعدك صديقك كصديق عدكؾ، كأصدقاؤؾ 
 ثبلثة أضداد ىؤالء ٛبت با٤بعُب ال باللفظ فافهم[.

 الكبلـ ُب الباب الثالث كيتلو ذلك الباب الرابع إف شاء اهلل. إذل ىنا انتهى

 الباب الرابع فيما جاء ُب فضل أىل البيت ككوف إٝباعهم حجة كما يتصل بذلك
قاؿ اهلل تعاذل: ?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم 

? 33تىٍطًهّبان?]األحزاب: [ كقاؿ تعاذل: ?قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجران ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ُب اٍلقيٍرىبى
 [.23]الشورل: 

( كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))٤با أسرم يب رأيت على باب ا١بنة مكتوبان 205)
أمة اهلل،  بالذىب ال ٗباء الذىب: ال إلو إال اهلل، ٧بمد حبيب اهلل، علي كرل اهلل، فاطمة

 ا٢بسن كا٢بسْب صفوة اهلل، على باغضهم لعنة اهلل((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))حرمت ا١بنة على من ظلم أىل بيٍب 206)

كقاتلهم كعلى ا٤بعْب عليهم ?أيٍكلىًئكى الى خىبلىؽى ٥بىيٍم ُب اآٍلًخرىًة كىالى ييكىلِّميهيٍم اللَّوي كىالى يػىٍنظيري 
يًهٍم كى٥بىيٍم عىذىابه أىلًيمه?((]الشورل: إًلى   [.23ٍيًهٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىالى يػيزىكِّ



( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))ال تزكؿ قدـ العبد يـو القيامة حٌب 207)
يسألو اهلل عن أربع عن عمره فيما أفناه كعن جسده فيما أببله، كعن مالو ٩با اكتسبو كفيما 

و كعن حبنا أىل البيت(( فقاؿ أبو بردة: كما عبلمة حبكم يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: أنفق
 ))حب ىذا(( ككضع يده على رأس علي عليو السبلـ.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))من أسبغ كضوءه، كأحسن صبلتو، 208)
و، كأدل كأٌدل زكاة مالو، ككٌف غضبو، كسجن لسانو، كبذؿ معركفو، كاستغفر لذنب

 النصيحة ألىل بيٍب، فقد استكمل حقائق اإلٲباف، كأبواب ا١بنة لو مفتحة((.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))كالذم نفس ٧بمد بيده ال يبغض أىل 209)
 البيت أحد إال كبو اهلل ُب النار((.

كمعدف الرسالة  ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))٫بن بيت شجرة النبوة210)
 ليس أحد من ا٣ببلئق يفضل أىل بيٍب غّبم((.

( كُب حديث أخر بإسناد أخر عن )أنس بن مالك( قاؿ: قاؿ النيب صلى اهلل عليو 211)
كآلو كسلم: ))قد أعطيت الكوثر((. قلت: يا رسوؿ اهلل كما الكوثر؟ قاؿ: ))هنر ُب ا١بنة 

نو أحد فيظمأ، كال يتوضأ أحد منو أبدان عرضو كطولو ما بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب ال يشرب م
 فيشعث ال يشربو إنساف خفر ذمٍب كال قتل أىل بيٍب((.

 ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))احفظوين ُب أىل بيٍب((.212)
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))ثبلثة أنا شفيع ٥بم يـو القيامة: 213)

ضي ٥بم حوائجهم عندما اضطركا إليو، كاحملب ٥بم بقلبو الضارب بسيفو أماـ ذريٍب كالقا
 كلسانو((.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))إف هلل حرمات من حفظهن حفظ اهلل 214)
لو أمر دينو كدنياه، كمن ضيٌعهن دل ٰبفظ اهلل لو شيئان(( قيل: كما ىن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: 

 ))حرمة اإلسبلـ كحرمة رٞبي((.
ًبٌوا اهلل ٤با يىغٍدككم بو من نًعىًمًو 215) ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: )) أىحى



 كأحًبٌوين ٢بيبِّ اهلل كاحبوا أىل بيٍب ٢بيب((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إف اهلل جعل ذرية كل نيب من صلبو، كإف اهلل 216)

 عليو السبلـ.عز كجل جعل ذريٍب ُب صلب علي بن أيب طالب(( 

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))من أحب أف ٰبيا حياٌب كٲبوت ميتٍب 217)
كيدخل ا١بنة الٍب كعدين ريب فليتوؿ علي بن أيب طالب كذريتو الطاىرين أئمة ا٥بدل 

 كمصابيح الدجى من بعده فإهنم لن ٱبرجوكم من باب ا٥بدل إذل باب الضبللة((.
خر ))أعطاىم اهلل علمي كفهمي كىم عَبٌب من ٢بمي كدمي إذل اهلل ( كُب حديث آ218)

 عز كجل أشكو من ظا٤بهم من أمٍب كاهلل لتقتلنهم أمٍب ال أنا٥بم اهلل عز كجل شفاعٍب((.

 ]االحتجاج ٕبديث الثقلْب[
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إين تارؾ فيكم الثقلْب ما إف ٛبسكتم هبما لن 219)

ن بعدم أبدان كتاب اهلل كعَبٌب أال كإهنما لن يفَبقا حٌب يردا علي ا٢بوض(( كُب تضلوا م
ركاية اإلماـ أيب عبد اهلل ا١برجاين ))إين تارؾ فيكم الثقلْب كتاب اهلل كعَبٌب أىل 

 بيٍب...إخل((.
كُب )ا١بامع الكاُب(: ))إين تارؾ فيكم كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب كلن يفَبقا حٌب يردا 

 ا٢بوض(( قاؿ: كىذا خرب مشهور تلقتو األمة. علي
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إين تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا من 220)

بعدم أبدا كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب إف اللطيف ا٣ببّب نبأين أهنما لن يفَبقا حٌب يردا 
لكاُب( ))إين تارؾ فيكم ما إف علي ا٢بوض(( ركاه ا٥بادم ُب األحكاـ، كُب )ا١بامع ا

 ٛبسكتم بو لن تضلوا كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب((.
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إين ٨بلف فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا 221)

 كٮبا كتاب اهلل كأىل بيٍب كقد أخربين ا٣ببّب أهنما لن يفَبقا حٌب يردا عليَّ ا٢بوض((.
 عليو كآلو كسلم: ))إين أكشك أف أيدعى فأجيب كإين تارؾ فيكم ( كقولو صلى اهلل222)

الثقلْب: كتاب اهلل حبل ٩بدكد من السماء إذل األرض كعَبٌب أىل بيٍب إهنما لن يفَبقا حٌب 



 يردا علي ا٢بوض((.
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إين تارؾ فيكم كتاب اهلل كعَبٌب كٮبا ال 223)

 ٱبتلفاف بعدم((.

]  ]االحتجاج ٕبديث السفينة كحديث النجـو
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))مثل أىل بيٍب فيكم مثل سفينة نوح من ركبها 224)

 ٪با كمن ٚبلف عنها ىلك(( كُب ركاية ))كمن ٚبلف عنها غرؽ((.
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أىل بيٍب أماف ألىل األرض كما أف النجـو 225)
 اف ألىل السماء((.أم
 ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أىل بيٍب فيكم كباب حطة((.226)
( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصبلب 227)

 أصحاب السفينة حٌب صار ُب عَبة نبيكم((.
ينة نوح من ركبها ٪با ( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أىل بيٍب فيكم مثل سف228)

 كمن ٚبلف عنها غرؽ كىول((.
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أىل بيٍب أماف ألىل األرض كالنجـو أماف 229)

ألىل السماء فإذا ذىب أىل بيٍب من األرض أتى أىل األرض ما يوعدكف، كإذا ذىبت 
 النجـو من السماء أتى أىل السماء ما يوعدكف((.

بن موسى الرضا، عن آبائو إسنادان متصبلن إذل علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ كُب صحيفة علي 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

( ))مثل أىل بيٍب مثل سفينة نوح من ركبها ٪با كمن ٚبلف عنها زج ُب النار(( 230)
 كفيها باإلسناد ا٤بتصل كذلك:

مٍب((، كىو ُب )أمارل ا٤برشد باهلل( ( ))النجـو أماف ألىل السماء كأىل بيٍب أماف أل231)
ك)جواىر العقدين( للسمهودم مسندان إذل سلمة بن األكوع، كىو أيضان ُب ذخائر العقىب 

 باإلسناد إذل سلمة.



( كُب )هناية ابن األثّب(: ))مثل أىل بيٍب مثل سفينة نوح من ٚبلف عنها زج بو ُب 232)
ل إذل حنش الكناين قاؿ: ٠بعت أبا ذر يقوؿ النار((، كُب أمارل أيب طالب باإلسناد ا٤بتص

كىو آخذ بباب الكعبة: أيها الناس من عرفِب فأنا من قد عرفِب، كمن أنكرين فأنا أبو ذر 
 ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ:

( ))مثل أىل بيٍب فيكم مثل سفينة نوح من ركبها ٪با كمن ٚبلف عنها ىلك(( كىو 233)
رشد باهلل كلفظو: رأيت أبا ذر رضي اهلل عنو آخذ بعضادٌب باب الكعبة كىو ُب أمارل ا٤ب

يقوؿ من عرفِب فقد عرفِب كمن دل يعرفِب فأنا أبو ذر الغفارم ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 عليو كآلو كسلم يقوؿ:

( ))مثل أىل بيٍب فيكم مثل سفينة نوح ُب قـو نوح من ركبها ٪با كمن ٚبلف عنها 234)
 ثل باب حطة ُب بِب إسرائيل(( كفيو باإلسناد إذل أيب سعيد ا٣بدرم قاؿ:ىلك كم

( قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إ٭با مثل أىل بيٍب فيكم مثل باب 235)
 حطة من دخلو غفر لو((.

( كفيو باإلسناد إذل موسى بن جعفر عن أبيو عن جده ٧بمد عن أبيو علي عن أبيو 236)
يو علي بن أيب طالب عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: ))أىل ا٢بسْب عن أب

 بيٍب أماف ألىل األرض كما أف النجـو أمافي ألىل السماء فويل ٤بن خذ٥بم كعاندىم((.
كُب كتاب ا٤بناقب للخطيب ابن ا٤بغاريب باإلسناد إذل ابن عباس رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ 

 كسلم:رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
( ))مثل أىل بيٍب فيكم مثل سفينة نوح من ركبها ٪با كمن ٚبلف عنها ىلك(( كفيو 237)

باإلسناد إذل إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
 كسلم:

 ( ))مثل أىل بيٍب مثل سفينة نوح من ركبها ٪با((.238)
ي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو ( كفيو باإلسناد إذل أيب ذر رض239)

 كسلم: ))مثل أىل بيٍب مثل سفينة نوح من ركبها ٪با كمن ٚبلف عنها غرؽ((.



كفيو باإلسناد إذل ابن عباس كفيو حذؼ )إفَّ( ُب أكلو كفيو باإلسناد إذل أيب ذر ٫بوه مع 
 قاتل مع الدجاؿ((. حذؼ )إف( من أكلو كزيادة ))كمن قاتلنا آخر الزماف فكأ٭با

ُب )آخره( ُب كتاب جواىر العقدين للسمهودم عن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 عليو كآلو كسلم:

( ))النجـو أماف ألىل السماء كأىل بيٍب أماف ألىل األرض فإذا ىلك أىل بيٍب 240)
 جاء أىل األرض من اآليات ما كانوا يوعدكف((.

عبد اهلل بن إبراىيم الغفارم قاؿ: كعن علي بن أيب طالب  قاؿ: كأخرجو ا٤بظفر من حديث
 رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

( ))النجـو أماف ألىل السماء كأىل بيٍب أماف ألىل األرض فإذا ذىب أىل بيٍب 241)
 ذىب أىل األرض((.

 و قاؿ: كعن قتادة عن عطاء.قاؿ: أخرجو أٞبد ُب ا٤بناقب كىو ُب ذخائر العقىب، بلفظ
( عن بن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: 242)

))النجـو أماف ألىل األرض من الغرؽ كأىل بيٍب أماف ألمٍب من االختبلؼ، فإذا خالفها 
ُب قبيلة من العرب اختلفوا فصاركا حزب الشيطاف(( قاؿ: أخرجو ا٢باكم كقاؿ ا٢باكم 

 ا٤بستدرؾ: ىذا حديث صحيح اإلسناد.
كُب ذخائر العقىب باإلسناد إذل أيب ذر رضي اهلل عنو ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 كسلم يقوؿ:

( ))مثل أىل بيٍب فيكم مثل سفينة نوح ُب قومو من ركبها ٪با كمن ٚبلف عنها 243)
 غرؽ كمثل حطة لبِب إسرائيل((.

كجهْب: عن أيب إسحاؽ ىذا اللفظ ألحدٮبا كلفظ اآلخر ))أال قاؿ: أخرجو ا٢باكم من 
إف أىل بيٍب فيكم مثل سفينة نوح(( كقاؿ: كذكره دكف قولو كمثل حطة... إذل آخره، 
قاؿ: ككذا ىو عند أيب يعلى ُب مسنده قاؿ: كأخرجو الطرباين ُب الصغّب كاألكسط من 

من طريق ا٢بسن بن عمرك طريق األعمش عن أيب إسحاؽ، كركاه ُب األكسط أيضان 



الفقيمي كأبو نعيم عن أيب إسحاؽ كمن طريق السماؾ ابن حرب عن حنش، قاؿ: 
 كأخرجو أبو يعلى من حديث أيب الطفيل عن أيب ذر رضي اهلل عنو بلفظ:

( ))إف مثل أىل بيٍب فيكم مثل سفينة نوح من ركب فيها ٪با كمن ٚبلف عنها 244)
 باب حطة((. غرؽ كإف مثل أىل بيٍب فيكم مثل

قاؿ: كأخرجو البزار من طريق سعيد بن ا٤بسيب عن أيب ذر رضي اهلل عنو قاؿ: ككذا 
 أخرجو الفقيو أبو ا٢بسن ا٤بغازرل كزاد: ))كمن قاتلنا أخر الزماف فكأ٭با قاتل مع الدجاؿ((.
كعن أيب الصهباء عن سعيد بن جبّب عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 اهلل عليو كآلو كسلم:صلى 
( ))مثل أىل بيٍب فيكم مثل سفينة نوح من ركبها ٪با كمن ٚبلف عنها غرؽ((. 245)

قاؿ: أخرجو الطرباين كأبو نعيم ُب ا٢بلية كالبزار كغّبٮبا، كالفقيو أبو ا٢بسن ا٤بغازرل ُب 
 ا٤بناقب إالَّ أنو قاؿ: ))كمن تأخر عنها ىلك((.

أف النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: ))مثل أىل بيٍب  ( كعن عبد اهلل بن الزبّب246)
 مثل سفينة نوح من ركبها ٪با كمن ٚبلف عنها غرؽ(( ركاه البزار.

( كعن أيب سعيد ا٣بدرم ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: ))إ٭با 247)
اؿ: ركاه الطرباين مثل أىل بيٍب فيكم مثل باب حطة ُب بِب إسرائيل من دخلو غفر لو((، ق

 ُب الصغّب كاألكسط.
ُب كتاب )ا١بواىر( للقاسم بن ٧بمد اليمِب ا٤بعركؼ بالشقيفي ك)ذخائر العقىب( حملب 

 الدين الطربم الشافعي عن ابن عباس قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:
( ))مثل أىل بيٍب كمثل سفينة نوح من ركبها ٪با كمن ٚبلف عنها غرؽ(( قاؿ: 248)

 و ا٤ببل ُب سّبتو، كفيهما أيضان عن علي عليو السبلـ قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:أخرج
( ))مثل أىل بيٍب مثل سفينة نوح من ركبها ٪با كمن ٚبلف عنها زج ُب النار((. 249)

 قاؿ: أخرجو ابن الٌسرم.
 كُب الشفاء للقاضي عياض عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ:



د برآءة من النار كحب آؿ ٧بمد جواز على الصراط كالوالية آلؿ ( ))معرفة آؿ ٧بم250)
 ٧بمد آماف من العذاب((.

كُب جامع السيوطي أخرج البزار عن ابن عباس كعن أيب الزبّب كا٢باكم ُب مستدركو عن أيب 
 ذر قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

 ؽ((.( ))أىل بيٍب مثل سفينة نوح من ركبها ٪با كمن ٚبلف عنها غر 251)
 كأبو يعلى ُب مسنده عن سلمة بن األكوع قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

( ))النجـو أماف ألىل السماء كأىل بيٍب أماف ألمٍب((، كالطرباين ُب الكبّب عن أيب 252)
 ذر رضي اهلل عنو قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

ا كمن ٚبلف عنها ىلك ( ))إ٭با مثل أىل بيٍب فيكم مثل سفينة نوح من ركبها ٪ب253)
 كمثل باب حطة بِب إسرائيل((.

كابن أيب شيبة كمسدد كأبو يعلى ُب مسنده كالطرباين ُب الكبّب كابن عساكر عن إياس بن 
 سلمة بن األكوع قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

 ( ))النجـو أماف ألىل السماء كأىل بيٍب أماف ألمٍب((.254)
قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))النجـو أماف ألىل  ( كا٢باكم عن ابن عباس255)

األرض من الغرؽ كأىل بيٍب أماف ألمٍب من االختبلؼ فإذا خالفتها قبيلة اختلفوا فصاركا 
 حزب إبليس((.

( كالطرباين ُب الكبّب عن ابن عباس قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من سره أف 256)
ة عىٍدفو غرسها ريب فليتوؿ علي من بعدم كليواؿ كلٌيو ٰبيا حياٌب كٲبوت ٩باٌب كيسكن جن

كليقتدم بأىل بيٍب من بعدم فإهنم عَبٌب خلقوا من طينٍب كرزقوا فهمي كعلمي ككيل 
 للمكذبْب بفضلهم من أمٍب القاطعْب فيهم صلٍب ال أنا٥بم اهلل شفاعٍب((.

 كالَبمذم عن جابر قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:
ا الناس: إين قد تركت فيكم ما إف أخذًب بو لن تضلوا كتاب اهلل كعَبٌب ( ))يا أيه257)

 أىل بيٍب((.



( كأٞبد كالطرباين ُب الكبّب عن زيد بن ثابت قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إين 258)
تارؾ فيكم خليفتْب كتاب اهلل حبل ٩بدكد ما بْب السماء كاألرض كعَبٌب أىل بيٍب كإهنما 

  يردا علي ا٢بوض((.لن يفَبقا حٌب
 كالَبمذم عن زيد بن أرقم قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

( ))إين تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا بعدم ثقلْب أحدٮبا أعظم من 259)
األخر كتاب اهلل حبل ٩بدكد من السماء إذل األرض كعَبٌب أىل بيٍب كال يفَبقا حٌب يردا 

 فوين فيهما((.علىَّ ا٢بوض فانظركا كيف ٚبل

كركاه السمهودم ُب جواىر العقدين كأٞبد كعبد بن ٞبيد كمسلم عن زيد بن أرقم قولو 
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

( ))أما بعد: أيها الناس فإ٭با أنا بشر يوشك أف يأٌب رسوؿ ريب فأجيب، كإين تارؾ 260)
أخذ بو كاف على ا٥بدل، فيكم ثقلْب أك٥بما كتاب اهلل فيو ا٥بدل كالنور من استمسك بو ك 

 كمن أخطأه ضل فخذكا بكتاب اهلل كاستمسكوا بو كأىل بيٍب أذكركم اهلل ُب أىل بيٍب((.
كابن أيب شيبة، كابن سعد، كأٞبد، كأبو يعلى، عن أيب سعيد ا٣بدرم قولو صلى اهلل عليو 

 كآلو كسلم:
َبٌب كتاب اهلل ( ))إين أكشك أف أدعى فأجيب، كإين تارؾ الثقلْب كتاب اهلل كع261)

حبل ٩بدكد من السماء إذل األرض كعَبٌب أىل بيٍب كإف اللطيف ا٣ببّب أخربين أهنما لن 
 يفَبقا حٌب يردا عليَّ ا٢بوض فانظركا كيف ٚبلفوين فيهما((.

كركاه السمهودم ُب كتاب جواىر العقدين قاؿ: كأخرجو الطرباين ُب األكسط أيضان كفيو أف 
لو كسلم قاؿ ذلك ُب حجة الوداع كزاد مثلو يعِب كتاب ))مثل النيب صلى اهلل عليو كآ

سفينة نوح من ركبها ٪با(( كمثلهم أم ))أىل بيٍب كمثل باب حطة من دخلو غفر لو 
 الذنوب((.

 كعبد بن ٞبيد كابن األنبارم عن زيد بن ثابت قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:
وا كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب كإهنما ( ))إين تارؾ ما إف ٛبسكتم بو بعدم لن تضل262)



 لن يفَبقا حٌب يردا علي ا٢بوض((.
 كالطرباين ُب الكبّب عن زيد بن أرقم قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

( ))إين لكم فرط كإنكم كاردكف عليَّ ا٢بوض عرضو ما بْب )صنعاء( إذل )بصرل( 263)
يف ٚبلفوين ُب الثقلْب قيل: كما فيو عدد الكواكب من قدحاف الذىب كالفضة فانظركا ك

الثقبلف يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: األكرب كتاب اهلل سبب طرفو بيد اهلل كطرفو بأيديكم فتمسكوا 
بو لن تزلوا كلن تضلوا كاألصغر عَبٌب أىل بيٍب كإهنما لن يفَبقا حٌب يردا علي ا٢بوض 

 أعلم منكم((.كسألت ٥بما ذلك ريب كال تقدموٮبا فتهلكوا كال تعلموٮبا فإهنما 
 كالطرباين عن زيد بن ثابت، كالطرباين عن زيد بن أرقم قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

( ))إين تارؾ فيكم خليفتْب كتاب اهلل حبل ٩بدكد ما بْب السماء كاألرض كعَبٌب 264)
 أىل بيٍب كإهنما لن يفَبقا حٌب يردا علي ا٢بوض((.

ده عن أيب سعيد ا٣بدرم قولو صلى اهلل عليو كآلو كالطرباين ُب الكبّب كأبو يعلى ُب مسن
 كسلم:

( ))أيها الناس إين تارؾ فيكم ما إف أخذًب بو لن تضلوا بعدم أمرين أحدٮبا أكرب 265)
من األخر كتاب اهلل حبل ٩بدكد ما بْب السماء كاألرض كعَبٌب أىل بيٍب كإهنما لن يفَبقا 

 حٌب يردا علي ا٢بوض((.
 عن زيد بن أرقم قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:كا٢باكم ُب مستدركو 

( ))أيها الناس إين تارؾ فيكم أمرين لن تضلوا إف تبعتموٮبا كتاب اهلل كأىل بيٍب 266)
 عَبٌب تعلموف أين أكذل با٤بؤمنْب من أنفسهم من كنت مواله فعلي مواله((.

قولو صلى اهلل عليو كآلو كابن أيب شيبة كا٣بطيب ُب ا٤بتفق كا٤بفَبؽ عن جابر بن عبد اهلل 
 كسلم:

 ( ))تركت فيكم ما لن تضلوا بعدم إف اعتصمتم بو كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب((.267)
 كالطرباين ُب الكبّب عن أيب سعيد ا٣بدرم قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:



( ))كأين قد دعيت فأجبت إين تارؾ فيكم الثقلْب كتاب اهلل حبل ٩بدكد ما بْب 268)
ماء كاألرض كعَبٌب أىل بيٍب كإهنما لن يفَبقا حٌب يردا علي ا٢بوض فانظركا كيف الس

 ٚبلفوين فيهما((.
كالطرباين ُب الكبّب كا٢باكم ُب مستدركو عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم قولو صلى اهلل 

 عليو كآلو كسلم:
خر كتاب ( ))كأين قد دعيت فأجبت إين تارؾ فيكم الثقلْب أحدىا أكرب من اآل269)

اهلل كعَبٌب أىل بيٍب فانظركا كيف ٚبلفوين فيهما فإهنما لن يفَبقا حٌب يردا عليَّ ا٢بوض إف 
اهلل موالم كأنا كرل كل مؤمن من كنت مواله فعلي مواله اللهم كارل من كااله كعاد من 

و عاداه((، كالطرباين ُب الكبّب عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم قولو صلى اهلل عليو كآل
 كسلم:

( ))إين ال أجد لنيب إال نصف عمر الذم كاف قبلو كإين أكشك أف أدعى فأجيب 270)
فما أنتم قائلوف؟. قالوا: نصحت قاؿ: أليس تشهدكف أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمد عبده 
كرسولو كأف ا١بنة حق كأف النار حق كأف البعث بعد ا٤بوت حق؟ قالوا: نشهد. قاؿ: كأنا 

ىل تسمعوف؟ فإين فرطكم على ا٢بوض كأنتم كاردكف عليَّ ا٢بوض كإف  أشهد معكم. أال
عرضو ما بْب صنعاء كبصىرل فيو أقداح عدد النجـو من فضة فانظركا كيف ٚبلفوين ُب 
الثقلْب. قالوا: كما الثقبلف يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: كتاب اهلل طرؼ بيد اهلل كطرؼ بأيدكم 

إف اللطيف ا٣ببّب نبأين أهنما لن يفَبقا حٌب يردا فاستمسكوا بو ال تضلوا كاآلخر عَبٌب ف
علي ا٢بوض فسألت ذلك ٥بما ريب فبل تقدموٮبا فتهلكوا كال تقصركا عنهما فتهلكوا كال 

تعلموىم فإهنم أعلم منكم من كنت أكذل بو من نفسو فعلي كلٌيو اللهم كاًؿ من كااله كعاد 
الطفيل عن حذيفة بن أسيد من حديث  من عاداه((، كالطرباين ُب الكبّب كا٢باكم عن أيب

 طويل ٫بو حديث زيد بن أرقم قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:
( ))كإين سائلكم حْب تردكف عليَّ ا٢بوض عن الثقلْب فانظركا كيف ٚبلفوين فيهما 271)

الثقل األكرب كتاب اهلل سبب طرفو بيد اهلل كطرفو بأيديكم فاستمسكوا بو ال تضلوا كال 



كعَبٌب أىل بيٍب كإنو قد نبأين اللطيف ا٣ببّب أهنما لن يفَبقا حٌب يردا عليَّ تبدلوا 
 ا٢بوض((.

 كُب ٦بموع]اإلماـ[ زيد بن علي عليو السبلـ عن علي عليو السبلـ:

٤با ثقل برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب مرضو كالبيت غاص ٗبن فيو قاؿ: ادعوا رل 
يلثمهما حٌب أغمي عليو قاؿ: كجعل علي عليو السبلـ  ا٢بسن كا٢بسْب فدعوهتما فجعل

يرفعهما عن كجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ففتح عينيو فقاؿ: دعهما يتمتعاف 
 كأٛبتع منهما فإهنما سيصيبهما بعدم أثرة. ٍب قاؿ:

( ))يا أيها الناس إين خٌلفت فيكم كتاب اهلل كسنٍب كعَبٌب أىل بيٍب فا٤بضيع 272)
تاب اهلل كا٤بضيع لسنٍب كا٤بضيع لسنٍب كا٤بضيع لعَبٌب، أما إف ذلك لن يفَبقا حٌب ألقاه لك

 على ا٢بوض((.
كُب الكامل ا٤بنّب للقاسم بن إبراىيم عليو السبلـ عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو 

 قاؿ ُب حديث طويل:
يف ٚبلفوين فيهما قالوا: ( ))كإين سائلكم حْب تردكف عليَّ عن الثقلْب فانظركا ك273)

كما الثقبلف يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: األكرب منهما كتاب اهلل عز كجل سبب ما بْب السماء 
كاألرض طرؼ بيد اهلل كطرؼ بأيديكم فتمسكوا بو ال تضلوا كال تبدلوا كاألصغر منهما 

 .عَبٌب أىل بيٍب فقد نبأين اللطيف ا٣ببّب أهنما لن يفَبقا حٌب يردا علي ا٢بوض((
كُب ا١بامع الكاُب عن ا٢بسن بن ٰبٓب بن ا٢بسْب بن زيد بن علي عليهم السبلـ قاؿ: قاؿ 

 النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم:
( ))إين تارؾ فيكم ما لو ٛبسكتم بو لن تضلوا كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب أال كإهنما 274)

 لن يفَبقا حٌب يردا عليَّ ا٢بوض أال كٮبا ا٣بليفتاف بعدم((.
كُب صحيفة علي بن موسى الرضا عن )آبائو( إسنادان متصبلن إذل علي عليو السبلـ قاؿ: 

 قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم:



( ))كأين قد دعيت كأجبت كإين تارؾ فيكم الثقلْب أحدٮبا أكرب من اآلخر كتاب 275)
ركا كيف ٚبلفوين اهلل عز كجل حبل ٩بدكد من السماء إذل األرض كعَبٌب أىل بيٍب فانظ

 فيهما((.
كُب أمارل ا٤برشد باهلل بإسناده إذل زيد بن أرقم قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 كسلم:
( ))إين تارؾ فيكم الثقلْب كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب فانظركا كيف ٚبلفوين 276)

 فيهما((.
 ى اهلل عليو كآلو كسلم:كفيو باإلسناد إذل أيب سعيد ا٣بدرم قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صل

( ))أيها الناس إين قد تركت فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا كأحدٮبا أكرب من 277)
اآلخر كتاب اهلل حبل ٩بدكد من السماء إذل األرض كعَبٌب أىل بيٍب فإهنما لن يفَبقا حٌب 

 يردا عليَّ ا٢بوض فانظركا كيف ٚبلفوين فيهما((.
إلسناد إذل اإلماـ الناصر إذل ا٢بق عليو السبلـ ميسندان إذل أيب كُب كتاب احمليط باإلمامة با

 سعيد ا٣بدرم قاؿ: ٠بعت النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ:
( ))يا أيها الناس: إين قد تركت بينكم ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا بعدم الثقلْب 278)

السماء كاألرض كعَبٌب أىل  أحدٮبا أكرب من اآلخر كتاب اهلل عىزَّ كجل حبل ٩بدكد ما بْب
 بيٍب أال كإهنما لن يفَبقا حٌب يردا علي ا٢بوض((.

قاؿ: كركل ذلك بأسانيد عن زيد بن أرقم كأيب ذر كجبّب بن مطعم كغّبىم، كُب حقائق 
 ا٤بعرفة لئلماـ أٞبد بن سليماف عليو السبلـ قاؿ: قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

عليو افَبقت إذل إحدل كسبعْب فرقة كافَبقت أمة أخي ( ))أمة أخي موسىصلى اهلل 279)
عيسى إذل اثنْب كسبعْب فرقة كستفَبؽ أمٍب من بعدم إذل ثبلث كسبعْب فرقة كلها ىالكة 

عى ذلك أمتو ضاؽ بو ا٤بسلموف ذرعان كضجوا بالبكاء فأقبلوا عليو كقالوا: يا  إالَّ فرقة، فلما ٠بًى
ة ككيف لنا ٗبعرفة الفرقة الناجية حٌب نعتمد عليها. رسوؿ اهلل كيف لنا بعدؾ بطريق النجا

فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: إين تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا من بعدم أبدان  



كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب إف اللطيف ا٣ببّب نبأين أهنما لن يفَبقا حٌب يردا علي 
ككل فرقة من فرؽ اإلسبلـ تتلقاه  ا٢بوض((، قاؿ: كاألمة ٦بمعة على صحة ىذا ا٣برب،

 بالقبوؿ.
 كأخرج مسلم عن يزيد بن حباف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

( ))إين تارؾ فيكم ثقلْب أحدٮبا كتاب اهلل كحبل اهلل من اتبعو كاف على ا٥بدل 280)
اؿ: ال أًن اهلل إف كمن تركو كاف على ضبللة كعَبٌب أىل بيٍب فقلنا: من أىل بيتو نساءه؟ ق

ا٤برأة تكوف مع الرجل العصر )الدىر( فيطلقها فَبجع إذل أبيها كقومها((. أىل بيتو أصلو 
 كعشّبتو كعصبتو الذين حرمهم الصدقة بعده.

كُب جواىر العقدين للسمهودم الشافعي نزيل طيبة ا٤بشرفة قاؿ: أخرج ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ 
 صحيح على شرط الشيخْب. من ثبلث طرؽ كقاؿ: ُب كل منها أنو

كلفظ الطريق األكؿ: ٤با رجع النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم من حجة الوداع كنزؿ بغدير 
 خم أمر بدكحات فقمت، ٍب قاؿ:

( ))كأين قد دعيت فأجبت إين قد تركت فيكم الثقلْب أحدٮبا أكرب من اآلخر  281)
فإهنما لن يفَبقا حٌب يردا عليَّ كتاب اهلل عز كجل كعَبٌب فانظركا كيف ٚبلفوين فيهما 
 ا٢بوض ٍب قاؿ: اهلل تعاذل موالم كأنا كرل كل مؤمن((.

كلفظ الطريق الثانية: نزؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بْب مكة كا٤بدينة عند 
شجرات ٟبس دكحات عظاـ فكنس الناس ما ٙبت الشجرات ٍب]راح[ رسوؿ اهلل صلى 

ةن فصلى ٍب قاـ خطيبان فحمد اهلل عز كجل كأثُب عليو كذكر اهلل عليو كآلو كسلم عىشي
 كأكعظ ما شاء اهلل أف يقوؿ ٍب قاؿ:

( ))أيها الناس إين تارؾ فيكم أمرين لن تضلوا إف اتبعتموٮبا كٮبا كتاب اهلل كأىل 282)
 بيٍب عَبٌب((.

 كلفظ الطريق الثالثة:
كإهنما لن يفَبقا حٌب يردا علي ( ))إين تارؾ فيكم الثقلْب كتاب اهلل كأىل بيٍب 283)



ا٢بوض((، قاؿ: كأخرجو الطرباين كزاد ُب )آخره(: ))...سألت ذلك ريب ٥بما فبل تقدموٮبا 
 فتهلكوا كال تقصركا عنهما فتهلكوا كال تعلموىم فإهنم أعلم منكم((.

كقد ركل )حديث الثقلْب( ا١بماىّب من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
بيتو كعلي عليو السبلـ كأيب ذر رضي اهلل عنو، كأيب سعيد ا٣بدرم كأيب رافع موذل كأىل 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كأـ ىانئ كأـ سلمة كجابر كحذيفة بن أسيد الغفارم 
كزيد بن أرقم كزيد بن ثابت كضمرة األسلمي كخزٲبة بن ثابت كسهل بن سعد كعدم بن 

أيوب األنصارم، كأيب شريح ا٣بزاعي كأيب قدامة األنصارم كأيب حاًب كعتبة بن عامر كأبو 
ليلى كأيب ا٥بيثم بن التيهاف كغّبىم، كُب استقصاء األخبار الدالة على فضل أىل البيت 
عليهم السبلـ تطويل ال يليق هبذا ا٤بختصر كإال فقد قاؿ: القاضي أٞبد بن حابس ُب 

صور باهلل القاسم بن ٧بمد عليو السبلـ: عن شرحو على الكافل ما لفظو: قاؿ اإلماـ ا٤بن
الديلمي رٞبو اهلل قاؿ: األحاديث الٍب من ركاية الفقهاء ا٤بتفق عليها يعِب ُب أىل البيت 

عليهم السبلـ ألف كستمائة كٟبسة أحاديث منها ستمائة كٟبسة كٜبانوف ٚبتص بعلي عليو 
كاحدو منها يدؿ على إمامتهم  السبلـ كتسعمائة كعشركف ٚبتص بالعَبة عليهم السبلـ كل

 كفضلهم على سائر الناس.
كركل عن ا٤بنصور باهلل كعبد اهلل بن ٞبزة عليو السبلـ أنو قاؿ ما معناه: األحاديث فيهم 

 عليهم السبلـ من ركاية ا٤بؤالف كا٤بخالف قريب من ألف ألف حديث. انتهى.
 [.37قىى السٍَّمعى كىىيوى شىًهيده?]ؽ:كفيما ذكرناه كفاية ?ًلمىٍن كىافى لىوي قػىٍلبه أىٍك أىلٍ 

 ]بياف ا٤بقصود بأىل البيت[
فإف قاؿ قائل: قد ظهر هبذه األدلة أف أىل البيت أفضل الناس أٝبعْب كأنو ٯبب اتباعهم 

 كأهنم على ا٢بق كأف ٝباعتهم معصومة فبْب رل من ىم حٌب أتبعهم؟.
عليو كآلو كسلم ا٢بنفاء فإهنا قد قلنا لو كباهلل التوفيق: قد بينهم ا٤بصطفى صلى اهلل 

تظافرت الركايات عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم حٌب بلغت حدان ٰبيل العقل تواطئهم على 
 الكذب عادة.



 ]اإلحتجاج بآية التطهّب كحديث الكساء[
 من ذلك ما ركاه أبو طالب عليو السبلـ ُب أماليو باإلسناد إذل أـ سلمة.

يو كآلو كسلم: ))أخذ ثوبان فجللو على علي كفاطمة كا٢بسن ( أف النيب صلى اهلل عل284)
كا٢بسْب عليهم السبلـ ٍب قرأ ىذه ]اآلية[ ?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت 

[ فجئت ألدخل معهم فقاؿ مكانك إنك على خّب(( 33كىييطىهِّرىكيٍم تىٍطًهّبان?]األحزاب:
)احمليط باإلمامة للشيخ اإلماـ أيب ا٢بسن علي بن ا٢بسْب بن ٧بمد( باإلسناد  كُب كتاب

 إذل أيب سعيد ا٣بدرم قاؿ:
( نزلت ىذه اآلية ?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم 285)

و كآلو كسلم كعلي كفاطمة كا٢بسن [ُب نيب اهلل صلى اهلل علي33تىٍطًهّبان?]األحزاب: 
كا٢بسْب عليهم السبلـ فجللهم رسوؿ اهلل بكساء كقاؿ: ))اللهم ىؤالء أىل بيٍب فأذىب 

عنهم الرجس كطهرىم تطهّبا(( قاؿ: كأـ سلمة على باب البيت فقالت: يا رسوؿ اهلل كأنا 
 فقاؿ: ))كأنت إذل خّب((.

 كفيو باإلسناد إذل عمرة بنت أفعى قالت:

( ٠بعت أـ سلمة أـ ا٤بؤمنْب رضي اهلل عنها تقوؿ: نزلت ىذه اآلية ُب بيٍب: ?ًإ٭بَّىا 286)
[ قالت: كُب 33ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم تىٍطًهّبان?]األحزاب:

يو كآلو كسلم كعلي البيت سبعة جربيل كميكائيل عليهما السبلـ كرسوؿ اهلل صلى اهلل عل
كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب عليهم السبلـ كأنا على باب البيت جالسة فقالت: يا رسوؿ اهلل 
ألست من أىل البيت فقاؿ: ))إنك على خّب إنك من أزكاج النيب(( صلى اهلل عليو كآلو 

 كسلم.
 كأخرج مسلم عن عائشة قالت:

[ كمعو مرط مرحل ]من ( ))خرج الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم ]غداة287)
شعر[أسود فجاء ا٢بسن فأدخلو ٍب جاء ا٢بسْب فأدخلو ٍب جاءت فاطمة فأدخلها ٍب جاء 
 علي فأدخلو ٍب قاؿ: ?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم تىٍطًهّبان?((.



 ها قالت:كأخرج الَبمذم عن أـ سلمة رضي اهلل عن
( نزلت ىذه اآلية كأنا جالسة على باب بيٍب ?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى 288)

[ كُب البيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 33أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم تىٍطًهّبان?]األحزاب:
ساء كقاؿ: ))اللهم ىؤالء أىل كسلم كُب البيت علي كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب كجللهم بك

بيٍب فاذىب عنهم الرجس كطهرىم تطهّبا((، فقلت: يا رسوؿ اهلل ألست أنا من أىل 
 البيت؟ فقاؿ ))إنك على خّب أنت من أزكاج رسوؿ اهلل((.

 كأخرج أيضان عن أنس قاؿ:

ييرًيدي اللَّوي ( كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم حْب نزلت ىذه اآلية?ًإ٭بَّىا 289)
[ ٲبر بباب فاطمة إذا 33لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم تىٍطًهّبان?]األحزاب:

خرج إذل الصبلة يقوؿ: ))الصبلة أىل البيت ?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى 
 [.33ّبان?((]األحزاب:اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم تىٍطهً 

كُب كتاب )شواىد التنزيل( للحاكم اإلماـ أيب القاسم ا٢بسكاين احملدث النيسابورم رٞبو 
 اهلل بإسناده إذل أنس بن مالك.

( أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف ٲبر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج 290)
?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى إذل صبلة الفجر يقوؿ: ))الصبلة يا أىل البيت 

 اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم تىٍطًهّبان?(( أخرجو عن أنس من سبع طرؽ.
كعن أيب سعيد ا٣بدرم عن أيب ا٢بمراء خادـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم من 

 ُب عدد األشهر، كفيو باإلسناد طرؽ عديدة با٤بعُب كأكثر اللفظ كدل ٱبالف ُب بعضها إالَّ 
 من طريقْب إذل الرباء بن عازب قاؿ:

( جاء علي كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب إذل باب النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ 291)
 بردائو فطرحو عليهم كقاؿ: ))اللهم ىؤالء عَبٌب((.

 كفيو باإلسناد إذل جابر بن عبد اهلل األنصارم:.
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم دعا )عليا كابنيو كفاطمة( فألبسهم من ( أف رسوؿ اهلل292)



 ثوبو ٍب قاؿ: ))اللهم ىؤالء أىلي؟ ىؤالء أىلي((.
 كفيو باإلسناد عن جابر أيضان قاؿ:

( نزلت ىذه اآلية على النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم كليس ُب البيت إال فاطمة 293)
يدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم كا٢بسن كا٢بسْب كعلي ? ًإ٭بَّىا ييرً 

 [.33تىٍطًهّبان?]األحزاب:
 فقاؿ: النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))اللهم ىؤالء أىلي((.

 كفيو باإلسناد إذل ا٢بسن السبط عليو السبلـ قاؿ:
 عليو كآلو كسلم كإياه ُب كساء ألـ ( ٤با نزلت آية التطهّب ٝبعنا رسوؿ اهلل صلى اهلل294)

سلمة خيربم ٍب قاؿ: ))اللهم ىؤالء أىل بيٍب كعَبٌب فاذىب عنهم الرجس كطهرىم 
 تطهّبا((.

كفيو باإلسناد إذل حصْب بن أيب ٝبيلة قاؿ: ٤با خرج ا٢بسن بن علي عليهما السبلـ 
اهلل كأثُب عليو بالناس كىو بالكوفة فطعن ٖبنجر ُب فخذه فمرض شهرين ٍب خرج فحمد 

ٍب قاؿ: يا أىل العراؽ اتقوا اهلل فينا فإنا أمراؤكم كضيفانكم كأىل البيت الذم ٠بى اهلل ُب  
 كتابو العزيز?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم تىٍطًهّبان?.

يسار قاؿ: ٠بعت ا٢بسن بن علي عليهما كفيو باإلسناد من ثبلث طرؽ إذل ىبلؿ بن 
السبلـ كىو ٱبطب الناس يقوؿ: يا أىل الكوفة اتقوا اهلل عز كجل فينا فإنا أمراؤكم كإنا 

ضيفانكم ك٫بن أىل البيت الذين قاؿ اهلل عز كجل: ?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى 
 ًهّبان? كُب بعضها زيادة قاؿ: فما رأيت باكيان أكثر من يومئذ.أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم تىطٍ 

كفيو باإلسناد إذل سعد بن أيب كقاص أنو قاؿ ٤بعاكية با٤بدينة: لقد شهدت من رسوؿ اهلل 
ر النعم:  صلى اهلل عليو كآلو كسلم ثبلثان ألف يكوف رل كاحدة منها أحب إرلَّ من ٞبي

ا٢بسن كا٢بسْب كفاطمة كقد جأر إذل اهلل عز  ( شهدتو كقد أخذ بيد علي كابنيو295)
 كجل كيقوؿ: ))اللهم ىؤالء أىل بيٍب فاذىب عنهم الرجس كطهرىم تطهّبا((.

 كفيو باإلسناد إذل]عامر بن[ سعد أيضان قاؿ:



( ثبلثان ألف يكوف رل كاحدة منهن أحب إرل من ٞبر النعم: نزؿ على رسوؿ اهلل 296)
ي فأدخل عليان كفاطمة كابنيها ٙبت ثوبو ٍب قاؿ: ))اللهم صلى اهلل عليو كآلو كسلم الوح

 ىؤالء أىلي كأىل بيٍب(( كساؽ ا٢بديث بطولو كاختصرتو.
 كفيو باإلسناد من )طريقْب( إذل ]عامر بن[ سعد أيضا قاؿ:

( مٌر بو معاكية قاؿ: ما ٲبنعك أف تسٌب أبا تراب فقاؿ سعد: ما ذكرت ثبلثان قا٥بن 297)
هلل عليو كآلو كسلم فبل أسٌبو أف يكوف رل كاحدة منهن أحب إرٌل من ٞبر رسوؿ اهلل صلى ا

النعم: ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ لو كقد خلفو ُب بعض مغازيو فقاؿ 
علي: يا رسوؿ اهلل أٚبلفِب مع النساء كالصبياف؟ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: 

ٗبنزلة ىاركف من موسى إال أنو ال نيب بعدم(( ك٠بعتو يقوؿ:  ))أال ترضى أف تكوف مِب
))ألعطْب الراية غدان رجبلن ٰبب اهلل كرسولو كٰبٌبو اهلل كرسولو(( فتطاكؿ إليها الناس فقاؿ 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ادعوا عليان(( فأٌب بو كىو أرمد فبصق ُب عينيو 
يو، ك٤بَّا نزلت ىذه اآلية: ?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى كدفع إليو الراية ففتح اهلل عل

أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم تىٍطًهّبان? دعا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عليان كفاطمة كحسنان 
 كحسينان كقاؿ: ))اللهم ىؤالء أىلي((، كُب ركاية: ))أىل بيٍب((.

م بن ا٢بجاج ُب مسنده الصحيح ىكذا بطولو، كركاه الَبمذم ُب جامعو كقاؿ: كركاه مسل
 ىذا حديث حسن غريب صحيح من ىذا الوجو.

كفيو باإلسناد من طرؽ كثّبة إذل أيب سعيد ا٣بدرم ُب قوؿ اهلل عز كجل: ?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي 
 كيٍم تىٍطًهّبان? قاؿ:لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرى 

( ٝبع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عىليَّان كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب عليهم 298)
السبلـ ٍب أدار عليهم الكساء فقاؿ: ))ىؤالء أىل بيٍب اللهم اذىب عنهم الرجس كطهرىم 

منهم؟. تطهّبا((، كُب أحدىا زيادة: كأـ سلمة على الباب قالت: يا رسوؿ اهلل ألست 
 قاؿ: ))إنك لعلى خّب كإذل خّب((.

كفيو بإسناده إذل من سأؿ عطية عن ىذه اآلية: ?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى 



 اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم تىٍطًهّبان?. قاؿ: أجيب لك عنها بعلم:
هلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ( حدثِب أبو سعيد ا٣بدرم: أهنا نزلت ُب رسوؿ ا299)

كا٢بسن كا٢بسْب كفاطمة كعلي، قاؿ: ))اللهم ىؤالء أىل بيٍب فأذىب عنهم الرجس 
كطهٌرىم تطهّبان(( ككانت أـ سلمة بالباب كقالت: يا رسوؿ اهلل كأنا منهم؟ فقاؿ رسوؿ 

 اهلل: ))إنك ٖبّب كإذل خّب((.
: النيب صلى اهلل كفيو باإلسناد من طريقْب إذل عطية عن أيب سعيد أ يضان عن ىذه اآلية فػىعىدَّ

 عليو كآلو كسلم كعليان كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب عليهم السبلـ.
 كفيو باإلسناد إذل أيب سعيد قاؿ:

( جاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أربعْب صباحان إذل باب علي بعدما 300)
اهلل كبركاتو، الصبلة يرٞبكم اهلل دخل بفاطمة فقاؿ: ))السبلـ عليكم أىل البيت كرٞبة 

?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم تىٍطًهّبان?((، كُب أحدٮبا زيادة: 
 ))أنا حرب ٤بن حاربتم كأنا سلم ٤بن سا٤بتم((.

 كفيو عن أيب سعيد قاؿ:

[ كاف النيب صلى اهلل عليو 22أىٍىلىكى بًالصَّبلىًة?]طو: ( ٤با نزلت ىذه اآلية: ?كىٍأميرٍ 301)
كآلو كسلم ٯبيء إذل باب علي صبلة الغداة ٜبانية أشهر يقوؿ: ))الصبلة يرحكم اهلل ?ًإ٭بَّىا 

 ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم تىٍطًهّبان?((.
 نيب اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ:كفيو عن أيب سعيد عن 

[قاؿ: كاف ٯبئ إذل باب علي 22( ٤با نزلت ىذه اآلية:?كىٍأميٍر أىٍىلىكى بًالصَّبلىًة?]طو:302)
تسعة أشهر كل صبلة غداة كيقوؿ: ))الصبلة يرٞبكم اهلل ?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم 

 هِّرىكيٍم تىٍطًهّبان?((.الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطى 
 كفيو باإلسناد إذل ابن عباس رضي اهلل عنو قاؿ:

( دعا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ا٢بسن كا٢بسْب كعليان، كفاطمة، كمد 303)
عليهم ثوبان ٍب قاؿ: ))اللهم ىؤالء أىل بيٍب كخاصٍب فاذىب عنهم الرجس كطهرىم 



 تطهّبا((.
? نزلت ُب كفيو باإلسناد إذل ابن ع باس أيضان قاؿ: ?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى

 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كعلي، كفاطمة، كا٢بسن كا٢بسن، كالرجس: الشك.
 كفيو باإلسناد إذل علي بن أيب طالب عليو السبلـ قاؿ:

بيت أـ سلمة أنا كفاطمة كحسنان  ( ٝبعنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب304)
كحسينان ٍب دخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب كساءو لو كأدخلنا معو ٍب ضمنا ٍب 
قاؿ: ))اللهم ىؤالء أىل بيٍب فاذىب عنهم الرجس كطهرىم تطهّبان((، فقالت أـ سلمة: 

سوؿ اهلل صلى فقاؿ: ))أنت ٩بن أنت منو كأنت على خّب(( أعادىا ر  -كدنت منو-فأنا 
 اهلل عليو كآلو كسلم ثبلثا يصنع ذلك.

 كفيو باإلسناد إذل عبد اهلل بن جعفر الطيار قاؿ:
( ٤با نظر النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم جربيل ىابطان من السماء قاؿ: ))من يدعو 305)

رل؟ من يدعو رل؟(( فقالت زينب: أنا يا رسوؿ اهلل، فقاؿ ))أدعي رل عليان، كفاطمة، 
كحسنان كحسينا((، فجعل حسنان عن ٲبينو كحسينان عن يساره كعليا كفاطمة ٘باىهم، ٍب 

غٌشاىم بكساء خيربم كقاؿ: ))اللهم إف لكل أىبلن كىؤالء أىلي(( فأنزؿ اهلل تعاذل:?ًإ٭بَّىا 
فقالت زينب: يا رسوؿ اهلل ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم تىٍطًهّبان? 

أال أدخل معكم؟ قاؿ: ))مكانك فإنك على خّب إف شاء اهلل تعاذل(( أخرجو عنو من 
 ثبلث طرؽ با٤بعُب كأكثر اللفظ.

 كفيو باإلسناد إذل عائشة أـ ا٤بؤمنْب قالت:
( خرج النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم كعليو مرط مرجل من شعر أسود فجاء 306)

فأدخلو ٍب جاء ا٢بسْب فأدخلو ٍب جاءت فاطمة فأدخلها ٍب جاء علي ا٢بسن بن علي 
فأدخلو ٍب قاؿ: ))?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم تىٍطًهّبان?(( 

 أخرجو عنها من ست طرؽ با٤بعُب كأكثر اللفظ.



 ؿ:كفيو باإلسناد إذل ٝبيع بن عمّب قا
( إنطلقت مع أمي إذل عائشة فسألتها أمي عن علي قالت: ما ظنك برجلو كانت 307)

فاطمة ٙبتو، كا٢بسن كا٢بسْب ابنيو، كلقد رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم التٌف 
عليهم بثوبو كقاؿ: ))اللهم ىؤالء أىل بيٍب أذىب عنهم الرجس كطهرىم تطهّبان((، 

ست من أىلك!! قاؿ: ))إنك على خّب كدل يدخلِب معهم(( أخرجو فقلت: يا رسوؿ اهلل أل
 من ثبلث طرؽ با٤بعُب كأكثر اللفظ.

 كفيو باإلسناد إذل كاثلة بن األسقع قاؿ:
( أتيت فاطمة أسأ٥با عن علي فقالت: توجو إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 308)

لو كسلم كمعو علي كحسن كسلم فجلست أنتظره حٌب جاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآ
كحسْب آخذ كل كاحد بيده، حٌب دخل فأدىن عليان كفاطمة كأجلسهما بْب يديو كأجلس 

ٍب تبل  -أك قاؿ: كساءن -حسنان كحسينان كل كاحد منهما على فخذه، ٍب لف عليهم ثوبو 
ييطىهِّرىكيٍم تىٍطًهّبان? ٍب قاؿ: ىذه: ))?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كى 

اللهم]ىؤالء[ أىل بيٍب كأىل بيٍب أحق(( أخرجو من ثبلث طرؽ ُب أحدىا أٞبد بن حنبل 
اللفظ لو، كا٤بعُب كاحد كركاه أبو بكر بن أيب شيبة عن األكزاعي، كفيو باإلسناد إذل كاثلة 

 شك ُب دين اهلل.بن األسقع مثلو كفيو زيادة: قلنا لواثلة: ما الرجس؟ قاؿ: ال
كفيو باإلسناد من طريقْب إذل فاطمة الزىراء أهنا أتت النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم فبسط 
٥با ثوبان فأجلسها عليو ٍب جاء ابنها حسن فأجلسو معها، ٍب جاء حسْب فأجلسو معهما، 

 ٍب جاء علي فأجلسو معهم ٍب ضرب عليهم الثوب ٍب قاؿ:

 أنا منهم اللهم ارض عنهم كما أنا راض عنهم((.( ))اللهم ىؤالء مِب ك 309)
 كفيو باإلسناد إذل أـ سلمة من فوؽ ٟبسْب طريق.

( أف النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم جىلىلَّ على علي، كفاطمة كحسن، كحسْب،  310)
كساء ٍب قاؿ: ))اللهم ىؤالء أىل بيٍب كخاصٍب اللهم اذىب عنهم الرجس كطهرىم 

مة: يا رسوؿ اهلل كأنا منهم قاؿ: إنك على خّب((. كقد أخرجو أبو تطهّبا، فقالت أـ سل



عيسى الَبمذم ُب جامعو كقاؿ: ىذا حديث صحيح كىو أحسن شئ ركم ُب ىذا 
 الباب.

كفيو باإلسناد إليها رضي اهلل عنها قالت: ُب بيٍب نزلت: ?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم 
ًت كىييطىهِّرىكيٍم تىٍطًهّبان? كُب البيت سبعة: جربيل، كميكائيل، ك٧بمد، كعلي، الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىيٍ 

كفاطمة، كحسن كحسْب، كجربيل ٲبلي على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كرسوؿ 
 اهلل ٲبلي على علي عليهم السبلـ.

 كفيو باإلسناد إليها أيضان قالت:
وي لًييٍذًىبى عىٍنكيٍم الرٍِّجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم ( أنزؿ اهلل ?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّ 311)

[ كما ُب البيت إال جربيل، كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 33تىٍطًهّبان?]األحزاب:
كعلي كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب كأنا، قلت: يا رسوؿ اهلل أنا من أىل البيت؟ فقاؿ رسوؿ 

لم: ))أنت من صا٢بي نسائي(( فلو كاف قاؿ نعم كاف أحبَّ اهلل: صلى اهلل عليو كآلو كس
 إرل ٩با تطلع عليو الشمس كتغرب.

كركل حديث الكساء اإلماـ ا٢باكم أبو سعيد احملسن بن كرامة ا١بشمي ُب كتابو )تنبيو 
الغافلْب( عن أيب سعيد ا٣بدرم كأـ سلمة كعائشة كُب أكثرىا قولو صلى اهلل عليو كآلو 

عن قو٥با: كأنا من أىل البيت؟: ))إنك على خّب(( كُب بعضها: ))من أزكاج كسلم: جوابان 
النيب(( صلى اهلل عليو كآلو كسلم كما قاؿ: أنت من أىل البيت، كما ركاه ُب: كتاب 

السمطْب للزرندم الشافعي عن أيب سعيد ا٣بدرم كأـ سلمة كأيب ا٢بمراء خادـ رسوؿ اهلل 
عددة إف ىذه اآلية نزلت ُب ا٣بمسة، كمثلو ُب كتاب صلى اهلل عليو كآلو كسلم بطرؽ مت

)أسباب نزكؿ القرآف( للواحدم عن أيب سعيد كأـ سلمة كُب ٦بمع الزكائد للهيثمي 
الشافعي مثلو، كقاؿ:ركاه الطرباين كركم ُب الشفاء للقاضي عياض ٫بوه، كُب ذخائر العقىب 

يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))أنت على كذلك بالطرؽ ا٤بتعددة: كفيو قالت أـ سلمة: كأنا معهم 
مكانك كأنت على خّب(( أخرجو الَبمذم على اختبلؼ الركايات، كُب ركاية: ))أنت إذل 
خّب. أنت من أزكاج النيب(( عن عمر بن سلمة ربيب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 



مر بن كأـ سلمة ككاثلة بن األسقع كعائشة كأيب سعيد ا٣بدرم كأخرج الَبمذم حديث ع
أيب سلمة، كقاؿ: حديث غريب كحديث أـ سلمة قاؿ: حديث حسن صحيح، كأخرجو 
أيضان الدكاليب، كحديث كاثلة أٞبد كأبو حاًب، كحديث عائشة مسلم، كحديث أيب سعيد 

ا٣بدرم أٞبد ُب )ا٤بناقب( كالطرباين ُب كتاب )ا٤بصابيح( أليب ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود 
ائشة مثلو، كغّب ذلك من األحاديث ٩با ال يتسع لو البغوم من الصحاح عن سعد كع

 ا٤بقاـ كفيما ذكرناه كفاية.

 ]االحتجاج بآيٍب ا٤بودة كا٤بباىلة[
كُب آية ا٤بودة كآية ا٤بباىلة دليل على ما قلناه، ففي أمارل ا٤برشد باهلل عليو السبلـ باإلسناد 

 من طريقْب إذل ابن عباس رضي اهلل عنهما:
?]الشورل:( ٤با نزلت: ?312) [ قالوا يا 23قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجران ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ُب اٍلقيٍرىبى

رسوؿ اهلل: كمن قرابتك الذين كجبت علينا مودهتم؟ قاؿ: ))علي كفاطمة كأبنائهما(( 
كذكره ُب )الكشاؼ( ُب تفسّب ىذه اآلية، كُب كتاب )شواىد التنزيل( مسندان من ٜباف 

 ابن عباس رضي اهلل عنهما كقد ركم ذلك عن علي عليو السبلـ أهنا نزلت ُب طرؽ إذل
أىل البيت فصح ٕبمد اهلل أف أىل البيت أىل الكساء ال من عداىم فعليك باتباعهم أيها 

 الطالب للنجاة.
فإف قيل: التنصيص على علي كفاطمة كا٢بسن، كا٢بسْب، ٱبرج من يوجد من أكالد 

 ا٢بسنْب.
٤براد اإلَّ إخراج من يتوىم دخولو ُب أىل البيت من األزكاج كاألقارب قلنا: ليس ا

كٚبصيصهم ببياف كوهنم أىل البيت ألنو دل يوجد من أىل البيت كقت نزكؿ اآلية غّبىم، 
كإال فشموؿ أىل البيت ٤بن سيوجد كشموؿ األمة، كيوضح ذلك قولو صلى اهلل عليو كآلو 

 كسلم:
ْب كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب أال كإهنما لن يفَبقا حٌب يردا ( ))إين تارؾ فيكم الثقل313)

 علي ا٢بوض((.



فإف قلت: إذا كاف ا٤بقصود بأىل البيت من ذكرت كاف معُب اآلية: ?كىأىًقٍمنى الصَّبلىةى كىآًتْبى 
اةى كىأىًطٍعنى اللَّوى كىرىسيولىوي?]األحزاب: يقع [ فإف العَبة معصومْب كىو غّب مبلئم ال 330الزَّكى

 مثلو ُب القرآف؟

قلت: بل ذلك مبلئم ُب أعلى طبقات الببلغة ألنو قد نص أىل ا٤بعاين أف أحسن مواقع 
)إ٭با( التعريض، فكأنو قاؿ افعلن يا نساء النيب ما أمرتن بو، فإنكن غّب معصومات إ٭با 

 أعِب العَبة ال أنًب.-ا٤بعصوموف ىؤالء 
 أىل البيت عليهم السبلـ ؟فإف قلت: ما ىذه العصمة الٍب ادعيتها ُب 

قلت: ىي ما حققو اإلماـ ا٤بشهور القاسم بن ٧بمد ا٤بنصور: رد النفس عن تعمد ا٤بعصية 
كترؾ الطاعة مستمران ٢بصوؿ التنوير كاللطف عند عركضهما، كليس ذلك إال باختيارىم، 

 كإال ٤با استحقوا على ذلك مدحان كال ثوابان.
ن منع نفسو عن تعمد ا٤بعصية كترؾ الواجب مستمران فإف قلت: فيلـز على ىذا أف كل م

 فهو معصـو سواء أكاف من أىل البيت، أك من غّبىم.
قلت: ىو كذلك، إالَّ أنو ال طريق لنا بذلك ُب غّبىم، كأما فيهم فقد أخربنا اهلل تعاذل 
بذلك كذلك أنو تعاذل ٤با علم أهنم يلتطفوف فعل ٥بم اإللطاؼ، فثبت القطع بعصمتهم 

ف غّبىم كليست إال ١بماعتهم ألف اآلحاد كغّبىم منهم ا٤بطيع كمنهم العاصي دك 
 با٤بشاىدة.

 فهذا ما أردنا نقلو ٕبمد اهلل تعاذل ُب الباب الرابع كيتلو ذلك الباب ا٣بامس.

 الباب ا٣بامس فيما كرد ُب فضل الشيعة كما يتصل بذلك
 ركم عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ:

( ))يدخل ا١بنة من أمٍب سبعوف ألفان ال حساب عليهم(( ٍب التفت إذل علي عليو 314)
 السبلـ فقاؿ: ))ىم من شيعتك كأنت إمامهم(( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ:

( ))أتاين جربيل آنفان فقاؿ ٚبتموا بالعقيق فإنو أٌكؿ حجر شهد هلل بالوحدانية، كرل 315)
 ٌية، كلولده باإلمامة، كلشيعتو با١بنة((.بالنبوة، كلعلي بالوص



( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))يا علي إف شيعتنا ٱبرجوف من قبورىم 316)
يـو القيامة على ما هبم من العيوب كالذنوب ككجوىهم كالقمر ُب ليلة البدر، كقد فػيرِّجت 

اف كارتفعت عنهم األحزاف، ٚباؼ عنهم الشدائد كسيهِّلت ٥بم ا٤بوارد، كأعطوا األمن كاألم
الناس كال ٱبافوف، كٰبزف الناس، كال ٰبزنوف، شرؾ نعا٥بم تتؤلأل نوران على نوؽ بيض ٥با 

أجنحة قد ذللت من غّب مهانة، ك٪ببت من غّب رياضة، أعناقها من ذىب أٞبر أٍلْب من 
 ا٢برير لكرامتهم على اهلل عز كجل((.

سلم أنو قاؿ لعلي عليو السبلـ: ))أما علمت أنو من ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو ك 317)
أحبك كتوالؾ أسكنو اهلل تعاذل معنا(( ٍب تبل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ?ُب 

 [.55مىٍقعىًد ًصٍدؽو ًعٍندى مىًليكو ميٍقتىًدرو?]القمر:
و عصابة من ( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ال يزاؿ ىذا الدين قائمان تقاتل علي318)

 ا٤بسلمْب حٌب تقـو الساعة(( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

( ))يا علي إف اهلل قد غفر لك كألىلك كلشيعتك كحمليب شيعتك كحمليب ٧بيب 319)
شيعتك(( كقد قيل ُب بعض التفاسّب ُب قولو تعاذل: ?كىلًلًَّو جينيودي السَّمىاكىاًت 

ٍرًض?]سورة الفتح:  ٍْ  ود السماء ا٤ببلئكة، كجنود األرض الزيدية.[ إف جن7-4كىاألى
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف هلل حرسان ُب السماء ىم ا٤ببلئكة، كحرسان 320)

 ُب األرض ىم الشيعة(( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ:
( ))من مات على حب آؿ ٧بمد مات شهيدان، أال كمن مات على حب آؿ ٧بمد 321)

ؤمنان[ مستكمل اإلٲباف، أال كمن مات على حب آؿ ٧بمد مات مغفوران لو، أال مات ]م
كمن مات على حب آؿ ٧بمد مات تائبان، أال كمن مات على حب آؿ ٧بمد بىٌشره ملك 
ا٤بوت با١بنة، ٍب منكر كنكّب، أال كمن مات على حب آؿ ٧بمد يزؼ إذل ا١بنة كما تزؼ 

لى حب آؿ ٧بمد جعل اهلل زكار قربه بالرٞبة العركس إذل بيت زكجها، أال كمن مات ع
 ا٤ببلئكة، أال كمن مات على حب آؿ ٧بمد مات على السنة كا١بماعة((.

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ثبلثة أنا شفيعهم يـو القيامة: الضارب بسيفو 322)



 نو((.أماـ ذريٍب، كالقاضي ٥بم حوائجهم ٤با احتاجوا إليو، كاحملب ٥بم بقلبو كلسا
 كعن أيب ذر الغفارم رٞبو اهلل قاؿ:

( رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يبكي فبكيت لبكائو فقلت: فداؾ أيب 323)
كأمي قد قطعت أنياط قليب ببكائك قاؿ: ))ال أقطع اهلل أنياط قلبك يا أبا ذر إف ابِب 

بدين كأنو يولد لو ابن يقاؿ زيد ا٢بسْب يولد لو ابنان يسمى عليان أخربين جربيل بأنو سيد العا
كإف شيعة زيد ىم فرساف اهلل ُب األرض، كإف فرساف اهلل ُب السماء ا٤ببلئكة، كإف ا٣بلق 

يـو القيامة ٰباسبوف كأف شيعة زيد ُب أرض بيضاء كالفضة أك لوف الفضة، يأكلوف 
ف تشقى كيشربوف كيقولوف بعضهم لبعض امضوا إذل موالكم أمّب ا٤بؤمنْب حٌب ينظر كي

شيعتو فّبكبوف على ٪بائب من الزبرجد كالياقوت مكللة با١بواىر أىزًمَّتها اللؤلؤ الرطب 
رحا٥با من السندس كاإلستربؽ فبينما ىم يركبوف إذ يقوؿ بعضهم لبعض كاهلل إنا لنرل 

 أقوامان ما كانوا معنا ُب ا٤بعركة قاؿ: فيسمع زيد عليو السبلـ فيقوؿ كاهلل لقد شارككم ىؤالء
(( كغّب  فيما كنتم كما شارؾ قـو أتوا من بعد كقعة صفْب كإهنم إلخوانكم كشركاؤكم اليـو

 ذلك كثّب، كفيما ذكرنا غنية نعم ك٩با يتصل هبذا الباب.

 ا٤بسألة األكذل: ]افَباؽ األمة[
اعلم أيها الطالب للنجاة أف األمة قد تفرقت على مذاىب شٌب كليس كل منها ٗبصيب ٤با 

 ٢بق مع كاحد، كلقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:سيأٌب أف ا
( ))أمة أخي موسى افَبقت إحدل كسبعْب فرقة، كافَبقت أمة أخي عيسى إذل 324)

 اثنْب كسبعْب فرقة، كستفَبؽ أمٍب إذل ثبلث كسبعْب فرقة كلها ىالكة إال فرقة كاحدة((.
قبوؿ من ٝبيع األمة ال قاؿ ُب األساس كشرحو: كىذا ا٣برب مقطوع بصحتو ألنو متلقى بال

ٱبتلفوف فيو ذكره اإلماـ أٞبد بن سليماف عليو السبلـ ُب )حقائق ا٤بعرفة(، قاؿ: فلما ٠بع 
ذلك منو ضاؽ بو ا٤بسلموف ذرعان كضجُّوا بالبكاء كأقبلوا عليو كقالوا: يا رسوؿ اهلل كيف لنا 

فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل بعدؾ ]بطريق[ النجاة، كمعرفة الفرقة الناجية، حٌب نعتمد عليها. 
 عليو كآلو كسلم:



( ))إين تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا من بعدم أبدان: كتاب اهلل كعَبٌب 325)
 أىل بيٍب إف اللطيف ا٣ببّب نبأين أهنما لن يفَبقا حٌب يردا علي ا٢بوض((

بلـ تتلقاه قاؿ عليو السبلـ: كاألمة ٦بمعة على صحة ىذا ا٣برب ككل فرقة من فرؽ اإلس
بالقبوؿ، كتزعم أهنا ىي الفرقة الناجية قاؿ: كاألمة ٦بمعة أيضان على أف إٝباع األمة حجة، 

 لقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:
 ( ))لن ٘بتمع أمٍب على ضبللة(( انتهى.326)

كذكر ٫بو ىذا ا٣برب ابن هبراف ُب ا٤بعتمد من ركاية معاكية قاؿ: أخرجو أبو داكد قاؿ: 
ىو كالَبمذم قريبان منو من ركاية أيب ىريرة كالَبمذم ٫بوه مع زيادة من ركاية ابن كأخرج 

 عمر، انتهى.
 كقاؿ اإلماـ ا٤بهدم رضواف اهلل عليو: مسألة: ُب األثر عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

( ))ستفَبؽ أمٍب إذل ثبلث كسبعْب فرقة كلها ىالكة إال فرقة(( ركاه ابن مسعود 327)
 بن عباس، قاؿ اإلماـ )م( تلقتو األمة بالقبوؿ.كأنس كا

إذا عرفت ىذا فحق على من قرع ٠بعو ىذا ا٢بديث أف ٲبلي قلبو رعبان كيقشعر جلده فزعان 
 كيبتهل إذل من لو ا٢بوؿ كالقوة، أف يهديو إذل سبيل الرشاد.

اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي كدل ٲبت صلى اهلل عليو كآلو كسلم إال كقد بْب الفرقة الناجية لقولو تعاذل: ?
 [ كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:3لىكيٍم ًدينىكيٍم?]ا٤بائدة:

 ( ))ما تركت شيئان يقربكم إذل ا١بنة إال دللتكم عليو...(( ا٣برب.328)
 كعن ابن عمر من أحاديث السيلقية:

إال  ( ))ليس شيء يباعدكم من النار إالَّ كقد ذكرتو لكم كال شيء يقربكم من ا١بنة329)
قد دللتكم عليو، إف ركح القدس نفث ُب رىكًعي أنو لن ٲبوت امرؤه حٌب يستكمل رزقو 

 فأٝبلوا ُب الطلب((.
 كمن غّب السيلقية عن ابن مسعود قاؿ: خطبنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ:

بو، كال ( ))ما علمت شيئان يقربكم من ا١بنة كيباعدكم من النار إالَّ كقد أمرتكم 330)



علمت شيئان يقربكم من النار كيباعدكم من ا٢بنة إال كقد هنيتكم عنو أال كإنو لن ٛبوت 
 نفس حٌب تستكمل ما كتب اهلل ٥با من رزؽ((.

كقد تقدـ لك من األدلة ما يرشدؾ إف شاء اهلل تعاذل أف الفرقة الٍب على ا٢بق ىم أىل 
م ا٤بخالف ٥بم ا٥بالك حىكىمىت بذلك بيت النبوة كمن اتبعهم فيكونوف ىم الناجوف كغّبى

األدلة القاطعة كحاشاىم أف يكونوا ىم ا٥بالكوف كغّبىم الناجوف، رزقنا اهلل حسن مودهتم، 
 كاإلتباع ٥بم ُب األقواؿ كاألفعاؿ.

 ك٥بذا قاؿ الشافعي رٞبو اهلل ُب ىذا ا٤بعُب:
 ك٤با رأيت الناس قد ذىبت هبم .... مذاىبهم ُب إٔبر الغي كا١بهل

 ركبت على اسم اهلل ُب سفن النجا .... كىم أىل بيت ا٤بصطفى خاًب الرسل
 كأمسكت حبل اهلل كىو كالؤىم .... كما قد أمرنا بالتمسك با٢ببل

 إذا كاف ُب اإلسبلـ سبعوف فرقة .... كنيفه على ما جاء ُب كاضح النقل
 كليس بناج منهم غّب فرقةو .... فقل رل هبا يا ذا الرجاحة كالعقل

 ُب الًفرىًؽ ا٥ببلَّؾ آؿ ٧بمد .... أـ الفرقة البٌلٌب ٪بت منهمي قل رلأ
 فإف قلت ُب الناجْب فالقوؿ كاحده .... كإف قلت ُب ا٥بيبلَّؾ ًحٍفت عن العدؿ

 رضيت عليان رل إمامان كنسلو .... كأنت من الباقْب ُب أكسع ا٢ًبلِّ 
 ُب ًظلَّهم ظليإذا كاف موذل القـو منهم فإنِب .... رضيت هبم ال زاؿ 

 قاؿ: اإلماـ ا٤بهدم عليو السبلـ ُب كتاب ا٤بلل كالنحل ما لفظو:
 مسألة: كدليل كوف الزيدية ىي الفرقة الناجية أمراف: عقلي كنقلي.

أما العقلي: فقو٥با بالعدؿ كالتوحيد كتنزىها عن ا١برب كالتشبيو، كسنبْب أف ذلك ىو ا٢بق 
 عقبلن.

بو من قدماء أىل البيت عليهم السبلـ فلم يؤثر عن أحد  كأما النقلي: فإٝباع من يعتد
منهم جرب كال تشبيو، كتصرٰباهتم بالعدؿ مشهورة، كقد صرح صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

بنجاة متبعيهم ُب آثار كثّبة تواردت ُب معُب كاحد فكاف تواتران معنويان منها حديث الكساء 



آلو كسلم:))إين تارؾ فيكم ثقلْب...(( ا٣برب، كىو ُب الصحيح كمنها قولو صلى اهلل عليو ك 
كىو ُب الصحيح أيضان، كمنها))أىل بيٍب كسفينة نوح...((ا٣برب، كنظائرىا كثّبة، ككفى 

بذلك دليبلن على صحو اعتقادىم كأنو ا٤برضي عند اهلل ٍب إف عقيدهتا أحوط للقطع بعدـ 
مع ٨بالفها إذ ىو إما ملحده الندـ عليها ُب موضع القطع هبلكة ا٤بخطئ، كإف قدر ا٢بق 

فواضح، أك ٦برب فبل ندـ على ما أجربت عليو، كال ثالث إذ ا٤بشبو كا٤بثبت للرؤية ٦برب 
غالبان، كال قطع هبلكة ا٤بخطئ ُب عقيدة غّب ذلك ما دل يرد ما علم من الدين ضركرة 

ىذه الفرؽ فيلحق با٤بلحدة لكفره فالفرقة الناجية حينئذ من داف باعتقادىم الديِب من 
ا٤بعتزلة كغّبىم، كىو العدؿ كالتوحيد كدل يفارقهم ٗبا يوجب ا٥بلكة انتهى كبلمو عليو 

 السبلـ بلفظو.
قلت: ما ذكره عليو السبلـ ىو الظاىر، اللهم إال أف يفارقوىم عنادان، فيلـز أف يفسقوا 

ًبيًل اٍلميٍؤًمًنْبى?]النساء:  قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:[ك 115لقولو تعاذل: ?كىيػىتًَّبٍع غىيػٍرى سى
 ( ))من فارؽ ا١بماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسبلـ من عنقو((.331)

( كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من شىذَّ شىذَّ ُب النار(( كغّب ذلك من األدلة 332)
باعهم، كحاشى أئمة العدؿ كالتوحيد أف يفارقوا العَبة الطاىرة عنادان؛ بعد علمهم بوجوب ات

كأف إٝباعهم حجة قطعية ال ٯبوز ٨بالفتها فالواجب ا٢بمل على السبلمة فإف دل فالوقف 
افى عىٍنوي  قاؿ تعاذل: ?كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيٍكلىًئكى كى

 ذلك نظر ك?الى ييكىلَّف اهللي نػىٍفسان ًإالَّ [ فهذا ما ظهر، كللناظر ُب36مىٍسئيوالن?]االسراء:
 [ كا٢بمد هلل رب العا٤بْب.286كيٍسعىهىا?]البقرة:

 ا٤بسألة الثانية: ُب بياف ا٢بق ُب األصوؿ كالفركع
 ىل ىو مع كاحد مطلقان أك كل ٦بتهد مصيب مطلقان، أك يفصل بْب األصوؿ كالفركع؟

شرائع كأصوؿ الفقو، كالقطعي من الفركع اعلم أف ا٢بق ُب مسائل أصوؿ الدين،كأصوؿ ال
كاحد اتفافان إالِّ عند شذكذ من الناس ال يعوؿ على قو٥بم، كال يلتفت إليو ٤بصادمتو األدلة 

 القطعية.



كأما ا٤بسائل الظنية من الفركع: ففيها خبلؼ مشهور بْب األصوليْب، كا٢بق أف ا٢بق فيها 
يعان كىالى تػىفىرَّقيوا?]آؿ عمراف:مع كاحد كاألصوؿ لقولو تعاذل: ?كىاٍعتىًصمي  [ 103وا ًٕبىٍبًل اللًَّو ٝبًى

?]آؿ عمراف:  الًَّذينى تػىفىرَّقيوا كىاٍختػىلىفيوا ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيٍم اٍلبػىيػِّنىاتي كقولو تعاذل: ?كىالى تىكيونيوا كى
انيوا ًشيػىعنا لى 105 ٍستى ًمنػٍهيٍم ُب [ كقولو تعاذل: ?ًإفَّ الًَّذينى فػىرَّقيوا ًدينػىهيٍم كىكى

[ كدل تفصل ىذه اآليات بْب ما كاف من األصوؿ كغّبه، كال بْب 159شىٍيءو?]األنعاـ:
 القطعي كالظِب كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ]لفظو أك معناه[:

( ))أال ال ٱبتلف عا٤باف كال يقتتل مسلماف(( كدل يفصل كقالت: البصرية كبعض 333)
ُب الفركع، كإف ىذه العمومات ٨بصصة بإٝباع الصحابة،  أئمتنا: بل كل ٦بتهد مصيب

فإنو ٤با جرل ا٣ببلؼ بينهم كدل ينكر بعضهم على بعض، ما ذلك إالَّ ألف ا٢بق غّب 
متعْب، قاؿ اإلماـ ٰبٓب ]بن ٞبزة[ عليو السبلـ: كدل يسمع من أحدو منهم إنكار على 

ة بأف يقولوا: ىذا رأيي كىذا صاحبو ]فيما ذىب إليو[ كال ذـ، بل يعتذركف ُب ا٤بخالف
 رأيك، قالوا: كدل ينقض أحد منهم حكم صاحبو.

 ك٩با احتجوا بو أيضان ما ركم عن أيب ىريرة عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ:
( ))إذا اجتهد ا٢باكم فأصاب فلو أجراف، كإف اجتهد فاخطأ فلو أجر كاحد(( كما 334)

  عليو كآلو كسلم أنو قاؿ:ركم عن عقبة بن عامر عنو صلى اهلل
فإف أصبت فلك عشر حسنات، كإف أخطأت  -يعِب ا٣بصمْب-( ))ًإقض بينهما335)

فلك حسنة كاحدة(( قالوا: كالشرائع مصاحل كال ٲبتنع أف ٱباطب اهلل ٗبجملو يريد ًمن كٌل 
كإ٭با ما فىًهمىوي؛ ألف ا٤بصاحل ٚبتلف باختبلؼ الناس]ٍب[ قالوا: كال حكم هلل فيها معْب، 

 مراد اهلل تابع ٤با أداه نظر اجملتهد، ألف نظر اجملتهد تابع ٤براد اهلل تعاذل.
قاؿ بعضهم: بأنو ال ٱبلو إما أف يريد اهلل من كل ٦بتهد ما أداه إليو نظره، أك يريد ذلك 
من بعض دكف بعض أك ال يريده من الكل، الثالث باطل ألنو خبلؼ اإلٝباع، كالثاين 

٧باباه، كمن كصف اهلل تعاذل هبا كفر؛ ألهنا ال ٘بوز عليو بقي األكؿ كىو:  باطل أيضان ألنو
أف كل ٦بتهد مصيب، ٍب إنَّا نظرنا ُب ىذين القولْب أعِب قوؿ من يقوؿ أف ا٢بق مع كاحد 



كقوؿ من يقوؿ كل ٦بتهد مصيب، فإذا الثاين باطل لبطبلف أدلتو ٤با سيتضح لك اآلف إف 
 شاء اهلل تعاذل.

ىم اإلٝباع من الصحابة على تصويب اجملتهدين ُب مسائل الفركع الظنية فقد أما دعوا
قاؿ:اإلماـ القاسم رضواف اهلل عليو أنو دل ينقل عن أحدو القوؿ بو قبل )البصرية(، كأما 

كقوع االختبلؼ بْب الصحابة فإنو ال يدؿ على التصويب؛ ألف األفعاؿ ال داللة ٥با على 
قوؿ، كخرؽ ا٣بضر عليو السبلـ للسفينة فإف موسى عليو السبلـ دل ا٤بعاين ا٤بَبجم عنها بال

يفهم ٗبجرده ما الغرض منو؟ فوقوع ا٣ببلؼ بينهم قرينة على ٚبطئة كلو لصاحبو، ألف 
العاقل ُب ٦برل العادة ال ٱبالف صاحبو فيما اتفقا عليو ُب طلبو، إال ألنو أنكره كادعى 

 خطأه كإال لوافقو الرتفاع ا٤بانع.
ا دعول عدـ النَّكّب من بعضهم على بعض، فباطلة ألنو نقل باألخبار ا٤بتواترة كقوع كأم

النزاع بينهم ُب ذلك كمن عادات العقبلء أف ال يقع بينهم نزاع إال فيما ينكره بعضهم على 
بعض، كأيضان قد كقع التصريح بالنكّب من علي عليو السبلـ ُب كثّب من ا٤بسائل قاؿ 

و عمر ُب ثبلثو كعشرين مسألة، كصرح أيضان بالتخطئة ُب مشهدو من العلماء: كرجع إلي
الصحابة ُب قضية ا٤برأة الٍب استهزىا عمر، فأسقطت خوفان منو فاستشارىم عمر، فقاؿ 
عبد الرٞبن كعثماف بن عفاف: إ٭با أنت مؤدب ال نرل عليك شيئا، فقاؿ علي كـر اهلل 

 ا، كإف دل ٯبتهدا فقد غشاؾ.كجهو ُب ا١بنة إف كانا قد اجتهدا فقد أخطئ
كُب ركاية أف القائل بذلك عبد الرٞبن ]بن عوؼ[ كحده فقاؿ علي عليو السبلـ إف كاف 

 قد اجتهد فقد اخطأ، كإف دل ٯبتهد فقد غشك.

كُب ركاية أخرل: فاستشار عمر ٝباعة الصحابة فقالوا: )ال شيء عليك ألنك مؤدب 
 فقد أخطؤا كإف كانوا عرفوا فقد غشوؾ(.فقاؿ علي عليو السبلـ: إف كانوا جهلوا 

كدل ينازعو أحد ُب التخطئة، كلو كاف القوؿ بالتصويب مذىبان لبعضهم لنازعو فيها كما  
كانوا ينازعونو ُب كثّبو من ا٤بسائل ٤با كاف مذىبهم فيها خبلؼ مذىبو ال يقاؿ أهنم قصركا 

ألنا نقوؿ كباهلل التوفيق: حقيقة ُب االجتهاد فنكّبه عليو السبلـ إ٭با أكقع ألجل التقصّب 



االجتهاد]عند البصرية[ كمن كافقها: بذؿ الوسع ُب ٙبصيل الظن ٕبكمو فرعي عند أكثرىم 
مطلقان، كعند أقلهم ال من قبل النصوص كالظواىر، كعلي عليو السبلـ قد صرح بلفظ 

لى دعول االجتهاد ُب الركايتْب كحكم بأنو خطأ كُب قو٥بم: إ٭با أنت مؤدب. داللة ع
حصوؿ االجتهاد منهم، حيث عللوا بذلك كدل يقولوه خبطا فشك فيها علي عليو السبلـ 
فقسم قو٥بم إذل: ا٣بطأ كالغش ُب ركايتْب كإذل ا١بهل كالغش ُب أخرل ألف ا٤بخطئ جاىل 

فيما اخطأ فيو إٝباعان، فلما ثبت أنو عليو السبلـ قد صرح بلفظ االجتهاد منهم كثبتت 
دعول االجتهاد كجب أف ٰبمل اللفظ على حقيقتو ا٤بعركفة بْب أىل الشرع؛ الداللة على 

القتضاء ا٤بقاـ ذلك ضركرة كال مقتضى للعدكؿ عنها، كألف التقصّب ُب استنباط األحكاـ 
الشرعية عن أدلتها كأماراهتا ال يسمى اجتهادان ُب عرؼ أىل الشرع إٝباعان، كركل عنو عليو 

و قاؿ: ترد على أحدىم القضية ُب حكم من األحكاـ فيحكم السبلـ ُب هنج الببلغة أن
فيها برأيو ٍب ترد تلك القضية بعينها على غّبه، فيحكم فيها ٖببلؼ قولو، ٍب ٯبتمع القضاة 

 بذلك عند اإلماـ الذم استقضاىم فيصوب أراءىم ٝبيعان 

فأطاعوه؟ أـ  ههم كاحد كنبيهم كاحد، ككتاهبم كاحد، أفأمرىم اهلل سبحانو باالختبلؼ كإل
هناىم عنو فعصوه؟، أـ أنزؿ اهلل دينان ناقصان فاستعاف هبم على إٛبامو؟، أـ كانوا لو شركاء 
فعليهم أف يقولوا كعليو أف يرضى؟ أـ أنزؿ تعاذل دينان تامان فقصر الرسوؿ صلى اهلل عليو 

اًب ًمٍن كآلو كسلم ُب تبليغو كأدائو كاهلل تعاذل يقوؿ: ?مىا فػىرٍَّطنىا ُب اٍلًكتى 
[ كذكر أف الكتاب 89[كقاؿ تعاذل: ?تًبػٍيىانان ًلكيلِّ شىٍيءو?]النحل:38شىٍيءو?]األنعاـ:

يصدؽ بعضو بعضان، كأنو ال اختبلؼ فقاؿ سبحانو كتعاذل: ?كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىٍّبً اللًَّو 
ًثّبان?]النساء: ق كباطنو عميق، ال تفُب [ كأف القرآف ظاىره أني82لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلىفان كى

 عجائبو، كال تنقضي غرائبو، كال تكشف الظلمات إالَّ بو.
قلت كباهلل التوفيق: كلعل ىذا جرل ٦برل ]اقتصاص[ا٤ببلحم، ألنو دل يرىك عن أحدو من 

 الصحابة القوؿ بالتصويب كاهلل أعلم.
الفرؽ على  كقاؿ عليو السبلـ: ُب بعض خطبو: )فيا عجبان كمارل ال أعجب من خطأ ىذه



 اختبلؼ حججها ُب دينها(.
كركم عنو عليو السبلـ ]كعن[ زيد بن ثابت كغّبٮبا ٚبطئة ابن عباس ُب عدـ القوؿ 

 بالعوؿ كركم عن ابن عباس أنو خطأ من قاؿ بالعوؿ.
كركم عن ابن عباس أيضان أنو قاؿ: أال يتقي اهلل زيد بن ثابت ٯبعل ابن االبن إبنان كال 

 .ٯبعل أب األب أبا

كركم أف أبا بكر سئل كىو على منرب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن الكبللة 
فقاؿ: ما ٠بعت فيها شيئان كسأقوؿ فيها برأيي فإف أصبت فاهلل كفقِب، كإف أخطأت فا٣بطأ 

مِب كمن الشيطاف كاهلل كرسولو منو بريئاف. فصرح بالرأم كىو ُب عرؼ أىل الشرع يطلق 
لقياس كا٢بكم، كدل ينقل أنو نوزًعى ُب التخطئة كلو كاف التصويب مذىبان على االجتهاد كا

لبعضهم لنازعو، كنقل كركل أف كاتبان كتب عند عمر: ىذا ما أرل اهلل عمر. فقاؿ عمر: 
 أ٧بو كاكتب ىذا ما رأل عمر فإف يكن صوابان فمن اهلل، كإف يكن غّب صواب فمن عمر.

دكم قضيت ٗبا أراين اهلل فإف اهلل تعاذل دل ٯبعل ذلك كركم عن عمر أنو قاؿ: ال يقولن أح
 إالَّ لنبيو صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم كلكن ليجتهد برأيو...ا٣برب.

كركم أف ابن مسعود سئل عن امرأة مات عنها زكجها كدل يفرض ٥با صداقان فقاؿ: أقوؿ 
طاف كاهلل كرسولو منو فيها برأيي فإف يك صوابان فمن اهلل، كإف يكن خطأن فمِب كمن الشي

بريئاف، كُب ركاية: فمن ابن أـ عبد، إذل غّب ذلك كتأكيل ما ركم من ذلك للتشديد ُب 
االجتهاد فقط تلعب بأقاكيل أكابر الصحابة، ببل دليل إالَّ أنو خبلؼ مذىب ا٤بتأكؿ إذ 

لتأكيل لو صح التأكيل لكاف من اعتنق مذىبان مبتدعان على الصواب، ألنو ٲبكنو شبو ذلك ا
ُب كل دليل، فيقوؿ الباطِب: ال جنة كال نار كإ٭با الوعد جملرد الَبغيب كالوعيد جملرد 

الَبىيب، كذلك خبلؼ ما علم من الدين ضركرة كأيضان قد كقع ا٣ببلؼ بْب الصحابة ُب 
اإلمامة كالسكوت من ا١بميع بعد النزاع ُب مسائل الفركع كاإلمامة من األصوؿ، فلو كاف 

ان منهم ١برل ُب األصوؿ كما جرل ُب الفركع، كىم ال يقولوف: أف كل ٦بتهدو ذلك تصويب
مصيب، كالفرؽ ٙبكم، كأيضان ال خبلؼ أف السكوت دل يقع من الصحابة إالَّ بعد النزاع 



ُب مسائل ا٣ببلؼ كإإلياس من رجوع ا٤بخالف إذل صاحبو، كمن قواعد كثّب من أئمتنا 
ء اإلسبلـ: أنو ال ٯبب النكّب إالَّ عند ظن التأثّب، عليهم السبلـ كمن كافقهم من علما

كبعد النزاع كاإلياس من رجوع ا٤بخالف ينتفي ظن التأثّب ضركرة، فكيف يعتد بسكوهتم مع 
ذلك ُب ٚبصيص األدلة القطعية. انتهى. كأيضان ال ٯبب النكّب إالَّ عما علمو الناىي 

 بان.منكران، كدل ٰبصل ُب مسائل الفركع إال الظن غال

كأما ما حكاه اإلماـ ٰبٓب عليو السبلـ من تورل بعضهم بعضان كعدـ الذـ كاعتذارىم 
بقو٥بم: ىذا رأيي كىذا رأيك فبمراحل عن الداللة على التصويب ألف ا٣بطأ ال ٲبنع التورل 

كال يبيح الذـ، لكونو معفوان عنو لقولو تعاذل: ?كىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه ًفيمىا 
[ كقو٥بم: ىذا رأيي كىذا رأيك ال يدؿ ال بصرٰبو كال بفحواه أال ترل 5?]األحزاب:أىٍخطىٍأًبيٍ 

أنو يصح أف تقوؿ للجربم: ىذا مذىيب، كىذا مذىبك كتقوؿ لليهودم: ىذا ديِب كىذا 
دينك، كلو كاف ذلك يدؿ على التصويب ٤با جاز، كأيضان قد أمر اهلل رسولو أف يقوؿ 

[، كدل يكن تصويبان ٥بم مع أنو أككد من 6رلى ًديًن?]الكافركف:للكفار: ?لىكيٍم ًدينيكيٍم كى 
قو٥بم: ىذا رأيي كىذا رأيك، ألف فيو اإلضافة كالـ االختصاص، كذلك دل يكن فيو إال 
اإلضافة فقط، كأما دعول عدـ نقض بعضهم ٢بكم صاحبو إف صح فلصيانة أحكاـ 

ف لنا ُب نقض األحكاـ ا٤بختلف ا٤بصيبْب من أف ينقضها ا٤بخطئوف كما يدعيو ا٤بخالفو 
فيها ُب ىذه ا٤بسألة ألهنم يقولوف لو جاز نقضها دل يستقر حكم البتة، ألف كل حاكم 

يستجيز حينئذو نقض كل حكم ٨بالف ٤بذىبو، كيفعل ذلك كما فعل غّبه، ككذلك ىذا إذ 
ال فرؽ كىو كاؼ ُب حل شبهتهم لكونو عندىم حجة مع أف التحقيق أنو دل يصح ذلك 
ألف عليان عليو السبلـ رد قطائع عثماف، كفعل عثماف ُب قطائعو جارو ٦برل ا٢بكم لكونو 
خليفة ُب اعتقاد نفسو ُب الظاىر، كفعل ا٣بليفة ُب ذلك جارو ٦برل ا٢بكم ببل خبلؼ 

 أعلمو.

أما خرب أيب ىريرة كخرب عقبة بن عامر فهما حجة لنا ألف فيهما التصريح بالتخطئة، كأما 
سنة ا٤بذكوراف فيهما فثواب من اهلل تعاذل على النظر ألنو عبادة إٝباعان ال على األجر كا٢ب



ا٢بكم با٣بطأ كإ٭با ىو معفو عنو فقط، لقولو تعاذل: ?كىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه ًفيمىا أىٍخطىٍأًبيٍ 
ن  [ كأما قو٥بم إف الشرائع مصاحل فبل ٲبتنع أف ٱباطب اهلل ٗبجمل يريد م5ًبًو?]األحزاب:

كل ما فهمو؛ ألف ا٤بصاحل ٚبتلف باختبلؼ الناس فميعارىض بقولنا: ال ٲبتنع أف يبيح ُب  
كل ما كقع عليو النصوص من احملرمات لبعضو من الناس دكف بعض ألف ا٤بصاحل ٱبتلف 
فيها باختبلؼ الناس، فتكوف ا٣بمر حبلالن لزيد حرامان على عمرك! كىذا خبلؼ ما علم 

صص كإف كاف غّب من الدين ضركرة كالفر  ، إذ ال دليل كال ٨بي ؽ بينو كبْب ما قالوا معدـك
٩بتنع ُب العقل كأما قو٥بم: ال حكم هلل فيها معْب فنقوؿ كباهلل التوفيق: ال ٱبلو إما أف 

يكوف ا٢بكم الذم حصل بنظر اجملتهد ٩با أنزؿ اهلل تعاذل أك ال. إف كاف ٩با أنزؿ اهلل تعاذل 
كصار معينان عند اهلل تعاذل ألنو ال ينزؿ إالَّ ما قد عينو كأثبتو، إذ  بطل قو٥بم بعدـ التعيْب،

خبلؼ ذلك ال يصدر إالَّ عن جهل أك ذىوؿ كاهلل تعاذل منزه عنهما كأيضان فإف اهلل قد 
أثبتو إذا أنزلو، كعلم من ٰبصلو بنظره، ككلفو أف يعمل بو فكيف ال يكوف مع ذلك معينان 

 نزؿ اهلل تعاذل فليس من الشرع ألنو دل يشرعو حيث دل ينزلو.عنده، كإف كاف من غّب ما أ
[ ك٫بوىا كدل 45كقد قاؿ تعاذل: ?كىمىٍن دلىٍ ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنزىؿى اللَّوي فىأيٍكلىًئكى ىيٍم الظَّاًلميوفى?]ا٤بائدة:

 يفصل.

راد اهلل تعاذل كأما قو٥بم: إف مراد اهلل تابع ٤با أدٌل إليو نظر اجملتهد ألف نظر اجملتهد تابع ٤ب
فنقوؿ كباهلل التوفيق: ال ٱبلو إمَّا أف يكوف ما أدل إليو نظر اجملتهد من ا٢بكم ٩با جاء بو 

الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم أك ال إف كاف األكؿ بطل قو٥بم ألف ٝبيع ما جاء بو 
، كأيضان الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم مرادان هلل تعاذل كذلك معلـو من الدين ضركرة

ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان  ٝبيع ما جاء بو الرسوؿ صراط أنو ا٤بستقيم كقد قاؿ تعاذل: ?كىأىفَّ ىىذى
[ كذلك نصه ُب اتباع صراطو الذم ىو مراده تعاذل ببل خبلؼ كإف 153فىاتًَّبعيوهي?]األنعاـ:

كسلم كال من  كاف الثاين: فليس من الشرع ألنو ليس ٩با جاء بو النيب صلى اهلل عليو كآلو
صراط اهلل الذم أمر باتباعو، كإ٭با ىو من السُّبل الٍب قاؿ تعاذل فيها: ?كال تتبعوا السبل 

ًبيًلًو?]األنعاـ:  [.153فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىٍن سى



كأما قوؿ بعضهم: أنو ال ٱبلو إمَّا أف يريد من كل ما أدل إليو نظره، أك يريده من بعض 
كلهم، الثالث باطل ألنو خبلؼ اإلٝباع، كالثاين باطل   دكف بعض أك ال يريد ذلك من

 أيضان ألنو ٧باباة، كمن كصف اهلل تعاذل هبا كفر؛ فثبت األكؿ.

فنقوؿ كباهلل التوفيق: إف ىذا القوؿ ال ٱبلو من جهل أك ٛبويو على ا١بهاؿ الذين ال 
لو ُب كل قضية يفهموف ألف القائلْب بتحرًن االختبلؼ يقولوف: أف اهلل تعاذل يريد من ك

طلب حكم كاحد إذ أمر اهلل سبحانو باالجتماع ُب الدين، دكف التفرؽ فإف اجتمعوا عليو 
فذلك مراده منهم، كإف أصابو بعضه كأخطأه بعض فقد طابق مراد اهلل ا٤بصيب كأخطأه 

ٍمنىاىىا  ا٤بخطئ فهذا خارج من ذلك التقسيم، كأكرد على ذلك قولو تعاذل: ?فػىفىهَّ
ا قىائًمىةن عىلىى 79...اآلية?]األنبياء:سيلىٍيمىافى  [ كقولو تعاذل: ?مىا قىطىٍعتيٍم ًمٍن لًينىةو أىٍك تػىرىٍكتيميوىى

[ كال حجة ٥بم ُب اآليتْب على تصويب اجملتهدين عند 5أيصيو٥ًبىا فىًبًإٍذًف اللًَّو?]ا٢بشر:
كسليماف مصيبْب  االختبلؼ أما اآلية األكذل: فهي حجة لنا ألنو لو كاف داكد عليو السبلـ

معان دل يكن لتخصيص سليماف عليو السبلـ بالتفهيم فائدة كقولو تعاذل: ?كىكيبلِّ آتػىيػٍنىا 
 [.79حيٍكمان كىًعٍلمان?]األنبياء:

احَبس من سوء توىم ا٤بتوٮبْب على أف داكد عليو السبلـ دل يكن ذا حكم كعلم على 
[ كما ُب قولو 79نىاىىا سيلىٍيمىافى?]األنبياء:اإلطبلؽ، فإنو لو اقتصر على قولو تعاذل:?فػىفىهَّمٍ 

[ فإنو رٗبا يتوىم أف ذلك لضعفهم، ككقوؿ كعب 54تعاذل: ?أىًذلَّةو عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى?]ا٤بائدة:
 بن سعد الغنوم:

 حليم إذا ما ا٢بلم زين أىلو .... مع ا٢بلم ُب عْب العدك مهيب
 ذلك لضعفو.فإنو لو اقتصر على كصفو با٢بلم رٗبا توىم أف 

ا قىائًمىةن عىلىى أيصيو٥ًبىا فىًبًإٍذًف اللًَّو?]ا٢بشر: [ 5كأما قولو تعاذل: ?مىا قىطىٍعتيٍم ًمٍن لًينىةو أىٍك تػىرىٍكتيميوىى
فمعناه اإلباحة فقط ألنو سبحانو سىوَّل بْب القطع كالَبؾ، كذلك ال يدؿ على تصويب 

 بالتضمن كال بااللتزاـ النتفاء ا١بامع.اجملتهدين عند االختبلؼ ال با ٤بطابقة كال 
 فإف قلت: كاف سبب نزك٥با االختبلؼ ُب ذلك.



قلت كباهلل التوفيق: قد ذكر بعض ا٤بفسرين أف سبب نزكؿ اآلية السابقة أف النيب صلى اهلل 
عليو كآلو كسلم أمر بالقطع فقيل لو: كيف نفعل ذلك كقد هنى اهلل تعاذل عن الفساد ُب 

باإلباحة[ فبطل ما قالوا كا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كإف سيلَّم ما قالوا فنزكؿ األرض؟ فنزلت]
اآلية مبْب ٢بكم ما اختلفوا فيو، كىو اإلباحة فبل حجة ُب ذلك كاهلل أعلم، فثبت ٕبمد 

 اهلل هبذه األدلة أف ا٢بق مع كاحد مطلقان أصوالن كفركعان.
 ا٢بق مع كاحد أصوالن كفركعان. فإف قلت: فما حكم ا٤بخالف ُب ذلك إذا قد ثبت أف

قلت: ال ٱبلو إمَّا يعاند كٱبالف ا٢بق بعد كضوحو أك ال، إف كاف األكؿ آٍب مطلقان سواءن 
خالف ُب األصوؿ أك ُب الفركع، كإف كاف الثاين، فبل ٱبلو إما أف ٱبطئ ُب األصوؿ أك ُب 

ا أىٍخطىٍأًبيٍ ًبًو الفركع. إف كاف الثاين، فمعفو عنو لقولو تعاذل: ?كىلىٍيسى عىلى  ٍيكيٍم جينىاحه ًفيمى
 [ كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم:5كىلىًكٍن مىا تػىعىمَّدىٍت قػيليوبيكيٍم?]األحزاب:

( ))رفع عن أمٍب ا٣بطأ كالنسياف(( كإف كاف األكؿ: فإف كاف خطأه مؤديان إذل 336)
عضو أك إنكار ما علم من ا١بهل باهلل تعاذل، كإنكار رسلو ُب ٝبيع ما بلغوه عن اهلل أك ب

الدين ضركرة فهو كافر ألنو ُب ا٢بقيقة كا٤بعاند ألف اهلل تعاذل عدؿ حكيم، كقد كلفو 
معرفتو جل كعبل، كمعرفة رسلو فبل بد أف ٯبعل لو طريقان ال ٱبفى، كإال كاف تكليفان ٤با ال 

يعتقد أف التأثّب يطاؽ كذلك ال ٯبوز على اهلل تعاذل، كألف اجملسم يعبد غّب اهلل تعاذل ك 
لذلك الغّب كالوثنية كا٤بنجمة كالطبائعية، كال خبلؼ ُب كفرىم كا٤بتأكؿ للشرائع بالسقوط 

٫بو الباطنية مكذب لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فيما جاء بو فهو كمن كذبو 
ُب  ظاىران، كأنكر كونو نبيان كال خبلؼ ُب كفره، كإف كاف خطأه ُب غّب ذلك بعد التحرم
طلب ا٢بق كاالجتهاد كُب التوقف على أكامر الشرع كنواىيو، فمعفو عنو لقولو تعاذل: 

[ كدل يفصل كقولو تعاذل ملقنان: ?رىبػَّنىا الى 5?كىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه ًفيمىا أىٍخطىٍأًبي ًبًو?]األحزاب:
 [.286تػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا?]البقرة: 

لى اهلل عليو كآلو كسلم: ))رفع عن أمٍب ا٣بطأ كالنسياف(( كدل يفصل، كاإلٝباع كقولو ص
على أف من نكح امرأة جهبلن ُب العدة غّب آٍب مع أنو قد خالف ما علم ٙبرٲبو من الدين 



ضركرة كىو نكاح ا٤بعتدة فصار جهلو رافعان لئلٍب عنو، ألنو ىنا غّب معاند ألنو قد ٯبوز أف 
[، ك٥بذا 286نو كذلك، ك?الى ييكىلِّفي اللَّوي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا?]البقرة: ٱبفى دليل ما شأ

 ارتفع ا٢برج ُب كل فعل دل يتعمد كمن أراد بالرمي بعيدان فقتل نبيان.

فهذا ما أردنا نقلو ُب ىذه ا٤بسألة، كفيو كفاية ٤بن أنصف، كدل يعم التعصب بصّبتو 
 كحسبنا اهلل كنعم الوكيل. كا٤بقصود ا٢بق، فا٢بق أحق أف يتبع،

حق، كقد كجدنا اإلختبلؼ 
ي
فإف قلت: قد ظهر ُب ىذه ا٤بسألة كا٤بسألة الٍب قبلها ا٢بقَّ كا٤ب

بْب أئمة أىل البيت عليهم السبلـ ُب أكثر ا٤بسائل الفرعية كبعض مسائل األصوؿ، فما 
 الواجب عليو من ا٢بمل؟.

النبوية صلى اهلل على سيدنا ٧بمد كعليهم قلت كاهلل ا٥بادم: أف أئمة ا٥بدل من العَبة 
كسلم ٝبعيان، دل ٱبتلفوا فيما يوجب ىلكة كاحد منهم، ك٥بذا أطبقوا على القوؿ بالعدؿ 

كالتوحيد كاتفقوا ٝبيعان ُب اإلمامة أهنا ُب )علي( عليو السبلـ بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
إهنم على دين ا٤بصطفى صلى اهلل عليو كآلو كسلم ببل فصل فبل ٯبوز نسبتهم إذل ا٤بخالفو ف

كآلو كسلم كأخيو ا٤برتضى علي عليو السبلـ كسبطيو ا٢بسنْب، ك٪بلهم الورل زيد بن علي ال 
 ٱبتلفوف فيما يقدح ُب دين كاحد منهم البتة، فيكوف ا٤بفرؽ بينهم كا٤بفرؽ بْب الكتاب.

الصحيح مالفظو: الفصل قاؿ السيد ٞبيداف رٞبو اهلل تعاذل ُب كتاب التصريح با٤بذىب 
ا٣بامس: كىو ُب ذكر حكم من ٱبالف بْب أئمة العَبة كينسبهم إذل التفرؽ ُب الدين 

فحكمو عندىم ُب الضبلؿ كحكم من يفرؽ بْب األنبياء صلوات اهلل عليهم، ككحكم من 
يؤمن ببعض الكتاب كيكفر ببعض، ككحكم من ييلبس ا٢بق بالباطل، كبياف قبح التفريق 

ىر ُب الكتاب كالسنة، كأقواؿ األئمة أما الكتاب فنحو قولو سبحانو: ?شىرىعى لىكيٍم بينهم ظا
نىا ًبًو إًبٍػرىاًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى أىفٍ  يػٍنىا إًلىٍيكى كىمىا كىصَّيػٍ ا كىالًَّذم أىٍكحى يًن مىا كىصَّى ًبًو نيوحن  ًمٍن الدِّ

[اآلية. كقولو تعاذل: ?ًإفَّ الًَّذينى فػىرَّقيوا ًدينػىهيٍم 13شورل:أىًقيميوا الدِّينى كىالى تػىتػىفىرَّقيوا ًفيًو...?]ال
انيوا ًشيػىعنا لىٍستى ًمنػٍهيٍم ُب شىٍيءو?]األنعاـ: [ كأما السنة فنحو إخبار النيب صلى اهلل 159كىكى

عليو كآلو كسلم على ا١بملة بأف عَبتو مع الكتاب ال يفارقهم كال يفارقونو، كذلك دليل 



افقة الكتاب كىو صلى اهلل عليو كآلو كسلم صادؽ مصدكؽ، كتصديقو االتفاؽ على مو 
كاجب، كمن شرط صحة تصديقو تكذيب ا٤بخالفْب لو ُب ذلك ألجل قبح ا١بمع بْب 
تصديقهم كتصديقو فيو كأما أقواؿ األئمة عليهم السبلـ فنحو ما تقدـ من أقواؿ أمّب 

لفوف الدين كال ٱبتلفوف فيو، كقاؿ ا٥بادم ا٤بؤمنْب عليو السبلـ ُب كصفو لؤلئمة بأهنم ال ٱبا
إذل ا٢بق ُب كتاب القياس: فإف قاؿ قائل: فكيف ال تقع الفرقة كال تقع بْب أكلئك عليهم 

السبلـ خلفو؟ قيل: ألهنم أخذكا من الكتاب كالسنة كدل ٰبتاجوا إذل إحداث رأم كال 
 بدعة. كقوؿ ابنو ا٤برتضى ُب جواب مسائل

وز لؤلئمة االختبلؼ ُب الديانة كما جاز لؤلنبياء اإلختبلؼ ُب الطربيْب كقلت: ىل ٯب
 الشريعة:

كاعلم أعانك اهلل أف األئمة متبعة ال مبتدعة ٧بتذية ال ٨بَبعة من نفوسها كال مقتحمة 
بذلك على خالقها كاألنبياء صلوات اهلل عليهم إ٭با اختلفوا ُب الشريعة ألمر اهلل سبحانو 

بن علي عليو السبلـ ُب رسالتو إذل أىل طربستاف: ا٤بفرؽ بْب ٥بم بذلك. كقوؿ القاسم 
العَبة ا٥بادين كا٤بفرؽ بْب النبيْب. كقوؿ ابنو ا٢بسْب بن القاسم عليو السبلـ ُب كتاب 

 )تثبيت إمامة أبيو(: فكيف إال أنو قد قاؿ بإٝباعهم لو انتفعوا بعقو٥بم كأ٠باعهم:
لن تضلوا من بعدم أبدان كتاب اهلل كعَبٌب ( ))إين تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم بو 337)

أىل بيٍب إف اللطيف ا٣ببّب نبأين أهنما لن يفَبقا حٌب يردا علي ا٢بوض((. كال ٱبلو قولو 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم: لن يفَبقا من أف يكوف حقان أك باطبلن فنعوذ باهلل من تكذيب 

 عليو السبلـ ُب )الشاُب(: أدل الرسوؿ كمكابرة حجج العقوؿ، كقوؿ اإلماـ ا٤بنصور باهلل
تعلم أف ا٤بفرؽ بْب العَبة ا٥بادين كا٤بفرؽ بْب النبيْب، كقولو: فكيف ٚبالف الذرية أباىا، 
كقد شهد ٥بم النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم باالستقامة بقولو لن يفَبقا حٌب يردا علي 

ككتب األئمة عليهم السبلـ ا٢بوض((. انتهى ما نقلتو من كبلـ السيد ٞبيداف رٞبو اهلل 
مشحونة بذلك كُب ىذا كفاية ٤بن جهل كمزدجران عن التفريق بْب العَبة الزكية ٤بن عقل كال 



حكم للشاذ فمن شذ شذ ُب النار كا٤براد بالشاذ الشاذ عن ا٢بق كإف كثر، كقد قاؿ صلى 
 اهلل عليو كآلو كسلم:

سبلـ من عنقو(( فمن كافق مذىبو ( ))من فارؽ ا١بماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإل338)
احملكم من الكتاب كالسنة فهو على ا٢بق، كدل ٪بد ذلك إال للعَبة الزكية فرع الشجرة النبوية 
كمن تابعهم ُب األقواؿ كاألفعاؿ، كا٤بتمسك هبم كا٤بتمسك بالكتاب. نسأؿ اهلل ا٥بداية إذل 

 كاضح الطريق كىو حسبنا كنعم الوكيل.

 ذكر ٝبلة ٩با ٯبب أف ٰبمل عليو ما اختلف فيو من األقواؿ ا٤بنسوبة إذل ا٤بسألة الثالثة: ُب
 األئمة عليهم السبلـ.

إذا دل يكن ا٣ببلؼ فيها منسوبان إذل من ظلم نفسو من العَبة باتباعو ٤بذىب غّب أىلو بل  
كاف منسوبان إذل أئمة ا٥بدل، كمصابيح الدجى، من ذرية ا٤بصطفى صلى اهلل عليو كآلو 

 ا٢بنفاء.كسلم 
فنقوؿ: ال ٱبلو إما أف يكوف ٩با ٯبوز االختبلؼ فيو ٫بو السِّّبى كا٢بوادث الٍب ال نص 

عليها، كما كاف من اآليات كاألخبار لو ُب اللغة أكثر من معُب كاحد، كإما أف يكوف ٩با ال 
ٯبوز االختبلؼ فيو ٫بو الواجبات العقلية، كالفرائض السمعية، فإف كاف من السّب 

ادث الٍب ٱبتلف فيها النظر الختبلؼ األحواؿ، أككاف ٩با لو أكثر من معُب فنسبة كا٢بو 
االختبلؼ فيو إذل األئمة على اإلطبلؽ من غّب تبيْب يكوف ٛبويهان كتشنيعان، كموٮبة 
للمساكاة بْب أئمة ا٥بدل كعلماء السوء كأئمة الضبلؿ ا٤بفرقْب ألدياهنم ا٤بختلفْب ُب 

 مذاىبهم.
ر ا٤بسَبشدين من األمة عن االتباع لعلـو األئمة، كإف كاف ٩با ال ٯبوز كذلك ٩با ينف

االختبلؼ فيو لوضوحو إما مطلقان، أك بعد االستدالؿ فنسبتو إذل األئمة على اإلطبلؽ مع 
إمكاف تأكيلو يكوف قبيحان على ما تقدـ، كمن الوجوه الٍب ٲبكن ٞبلو عليها ٚبوُب أف يكوف 

ك قصد ا٢بكاية ٤بذىب غّبه، فظن السامع أنو حكاه عن نفسو اإلماـ الذم نسب إليو ذل
، أك ٦باز دل يعرؼ السامع لو معناه، كٞبلو على ما توىم  أك يكوف ُب القوؿ ا٤بخالف إٝباؿي



أك يكوف ٩با أ١بأت الضركرة إذل تظهّبه كترؾ بيانو كما قاؿ القاسم بن إبراىيم عليو 
 السبلـ:

 . لقيل إنك ٩بن يعبد الوثناى كم من غريبة علم لو أبوح هبا ...
 كال اٍستىحىلَّ أناسه ناسكوف دمي .... يركف أقبح ما يأتونو حسنا

ال. أك يكوف بعض شيعة اإلماـ األكؿ جعلوا بعض شدائده، أك رخصة فرائض كردىا 
اإلماـ الثاين إذل األصل أك يكوف ذلك القوؿ ا٤بخالف كقع من اإلماـ على كجو السهو 

على األثر من غّب نظر، أك يكوف ٩با أ١بأت الضركرة إذل الَبخيص فيو  كالغلط أك ا٤بركر
لسائل ٨بصوص، أك يكوف مكذكبان على اإلماـ أك ٧برفان بتبديل أك زيادة أك نقصاف، ك٫بو 
ذلك ٩با ال طريق لذم كرع معو إذل إساءة الظن بأحدو من األئمة عليهم السبلـ كال إذل 

ا١بملة من أقواؿ األئمة عليهم السبلـ قوؿ ا٥بادم إذل ا٢بق ا٤بخالفة بينهم، ك٩با يؤيد ىذه 
ُب كتاب األحكاـ: كأكثق كثائق اإلسبلـ أف آؿ ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم ال ٱبتلفوف 

إال من جهة التفريط فمن فرط ُب علم آبائو كدل يتبع علم أىل بيتو أبان فأبا حٌب ينتهي إذل 
كالنيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم شارؾ العامة ُب  علي بن أيب طالب رضواف اهلل عليو

أقاكيلها، كتابعها ُب سيء تأكيلها كلزمو االختبلؼ ال سيما إذا دل يكن ذا نظر كٛبييز، كرد 
ٗبا كرٌد عليو إذل الكتاب كرد كل متشابو إذل احملكم، كقوؿ: الناصر للحق ا٢بسن بن علي 

الطالب للحق ُب اختبلؼ علماء آؿ فيما حكاه عنو صاحب مصنف ا٤بسفر، فإذا نظر 
الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم فلو أف يتبع قوؿ أحدىم إذا كقع لو ا٢بق فيو بدليل من 

 غّب طعن، كال ٚبطئة للباقْب.

كقوؿ ا٤برتضى لدين اهلل ٧بمد بن ٰبٓب عليو السبلـ: ُب جوابو ُب مسائل الطربيْب كإنا لنعلم 
ك ٩با دل ٯبيبا بو يعِب القاسم كٰبٓب عليهما السبلـ، كإجتزينا أف ُب ا٤بسائل الٍب نسخناىا ل

باليسّب ا٤بقيم للحجة عن الكثّب ا٤بفرع دقائق كزيادة ُب الشرح دل تقع ُب الكتب حفظناىا 
من لفظ ا٥بادم إذل ا٢بق صلوات اهلل عليو ٩بن ٢بقنا من كلده، فدعانا إذل ترؾ شرحها لك 

م، كدل يصل ُب الكتب إليكم، فخشينا عند ذلك إف معرفتنا بأف ذلك الشرح ليس عندك



شرحناه لكم أف تنسبونا إذل ا٣ببلؼ، تارة أخرل كقد أعلمتك ُب مسائلك األكذل أنو ال 
ٰبل كال ٯبوز ٤بن أراد الفائدة كالعلم أف يسيء الظن، كال ينسب إرلَّ ا٤بخالفةى فلكل مسألة 

الَّ ما ال بد منو، كدىر يعمل فيو جواب كشرح، كأكقات يظهر ذلك فيها كأكقات يغمض إ
بالقليل لشر أىلو كا٣بوؼ لظلمهم كالتعدم منهم لقلة معرفتهم، كعلى قدر اإلمكاف 

كالقدرة ٯبب إقامة ا٢بجة كُب دكف ما ذكرنا لك كفاية غّب أنو قد ٰبدث ُب الكتب من 
يتفاكت ُب  الكيتَّاب فساد بالزيادة كالنقصاف كالتصحيف، فكلما كجدًب ُب كتبنا ٩با ىو

أصوؿ ا٢بق فنعوذ باهلل أف يكوف منا، كإ٭با ذلك مزيد كمكذكب علينا كلقد كجدت ُب 
األحكاـ الٍب كضعها ا٥بادم عليو السبلـ بابان مزيودان عليو منسوبان إليو دل يضعو، تػىعىمَّل فيو 

 بعض من ال يتقي اهلل فهذا كمثلو كثّب فما كجدًب ذلك فليس منا.

األئمة ُب غّب ا٢ببلؿ كا٢براـ كُب الشرح كالكبلـ، كلكل إماـ ُب عصره  كقولو: إ٭با ٱبتلف
نوازؿ تنزؿ بو كعليو ٰبكم فيها ٗبا يوفقو اهلل لو فيستنبطها من كتاب اهلل كسنة نبيو، أك 
حجة العقل الذم يستدؿ هبا على غامض الكتاب، كيستخرج هبا ا٢بق كالصواب كلو 

كما يستخرجها األخر، كاألئمة مؤٛبنة على ا٣بلق قد   نزلت ىذه ا٤بسألة باألكؿ الستخرجها
أمرىم اهلل عز كجل ٕبسن السّبة كالنصح ٥بم، فلعلو إف ٯبرم ُب عصر اإلماـ سبب من 
أسباب الرعية ٰبكم فيها بالصواب الذم يشهد لو الكتاب ٍب تنزؿ تلك النازلة ُب عصر 

األكؿ فيكوف بذلك عند اهلل  إماـ أخر من األئمة ال ٲبكنو إنفاذ ا٢بكم فيها ما أمكن
 معذكران.

كقوؿ القاسم بن علي عليو السبلـ ُب كتاب التفريع: كما ينسب من ا٣ببلؼ بْب األئمة 
فمستحيل كال ينسب إليهم ذلك إالَّ من جهل ما بْب ا٢بق كالباطل، كإ٭با ٚبتلف ظواىر 

سّبىم كتأكيبلهتم، كىي موافقة للعدؿ غّب خارجة منو... إذل قولو: كما يعَبض بو من 
ن ككلد ا٢بسْب، ُب التأكيل كالسّب ٫بو اختبلفهم ُب اإلمامة، االختبلؼ بْب كلد ا٢بس

كالكبللة كالطبلؽ ك٫بو ذلك من ا٤بسائل، فأما اإلمامة فذىبت كل شيعة إذل غّب ما 
ذىبت إليو أختها، كتعلقوا بركايات عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم دل يصح أكثرىا، 



قد ركل لنا من كثقنا بو عن القاسم بن كمنها ما ىو صحيح كىو على غّب ما تأكلوا كل
إبراىيم عليو السبلـ أنو قاؿ: أدركت مشيخة آؿ ٧بمد من كلد ا٢بسن كا٢بسْب، كما بْب 

أحد منهم اختبلؼ حٌب كاف بآخره، ٍب ظهر أحداث فتابعوا العامة ُب أقوا٥با ككذلك ركل 
لسبلـ كٮبا بالركحا لنا ُب خطب جرل من عبد اهلل بن ا٢بسن إذل جعفر بن ٧بمد عليهما ا

يريداف ا٢بج فقاؿ جعفر بن ٧بمد: )كاهلل كحق ىذه البنية الٍب أنا قاصد ٥با إين ٤بكذكب 
عليَّ كما ا٤بذىب إالَّ كاحدي(، ففضبلء آؿ ٧بمد متفقوف، كدل تزؿ األشياع ٨بتلفْب 
 كلده من متداخلْب كقولو ُب كتاب التنبيو: كالقاسم عليو السبلـ العادل كبو يقتدم العادل ٍب

بعده يقتفوف أثره، كيعلموف أمره، كما أعلم منهم من بعد القاسم إذل ىذه الغاية ٨بتلفْب، 
كال فيما بعد من األرض كقػىريبى إالَّ مؤتلفْب إال أف يكوف ذك جهل يظنو كال يعرفو بعينو، 

أكل من فلعلو أف يكوف لقلة معرفتو يتابع ا٤بخالفْب تعرضان لدينَّ ما يناؿ، كطمعان ٤با ي
 سحت األمواؿ، كلعلو مع ذلك موافق ألىل

 بيتو ُب باطن أمره.
كقولو: ُب كتاب )اإلستفهاـ(: كقد اٚبذ كثّبان من الشيعة آراء األئمة فرائض الزمة يكفِّركف 
من تركها، كٯبهلوف منهم من دل يعمل هبا، كليس ذلك بواجب كما ذكرت فاعلم ذلك. 

السبلـ: ُب كتاب )٨بتصر األحكاـ(: كلست أصدؽ كقوؿ ابنو ا٢بسْب بن القاسم عليو 
لكل ما ركم عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لقلة الثقات كطوؿ الزماف، كىاأنا 

أ٠بع ُب حياٌب من الركايات الكاذبة عليَّ دل أقل كدل أفعل، فرٗبا يسمع ذلك أكلياء اهلل 
عليو كآلو كسلم كلو مدة طويلة من فيصدقوف بو كالعهد قريب، فكيف برسوؿ اهلل صلى اهلل 

 الزماف.
كركم عن اإلماـ أيب الفتح بن ا٢بسْب الديلمي عليو السبلـ أنو قاؿ: أما فركع الشريعة فإف 

كقع بْب األئمة عليهم السبلـ اختبلؼ فليس ذلك ٩با ينقص من علمهم كفضلهم، ألف 
، كالرجوع إذل الكتاب كالسنة ٩با تعم بو البلول،  االجتهاد ُب الدين كاجب كاالحتياط الـز

كلكل ُب عصره نظر كاستدالؿ كٕبث ككشف، كقد ينكشف للمتأخر ما دل ينكشف 



للمتقدـ ال بأف ا٤بتقدـ قصر عما باف للمتأخر...إذل قولو: كليس من الدين ٚبطئة كاحد 
 منهم، كا٢بكم عليو بأنو خالف الشريعة كاألئمة.

ُب )الشاُب( عن ٧بمد بن الداعي أنو ٤با كصل  كحكى اإلماـ ا٤بنصور باهلل عليو السبلـ
الديلم كبْب الشيعة القا٠بية كالشيعة الناصرية االختبلؼ ُب الفركع ككل منهم يضلل من 

 خالف إمامو ٝبع كلمتهم كبْب ٥بم أف مذىب اإلمامْب كاحد.

ا على فانظر يرٞبِب اهلل كإياؾ إذل كبلـ ىؤالء ا١بماىّب من أئمة العَبة الزكية كيف حكمو 
األئمة بأهنم ال ٱبتلفوف كال ٰبيفوف، كال ٲبيلوف كإ٭با ىم على ا٢بق أبان فأبان إذل رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو كآلو كسلم ال ٱبتلفوف فيما يوجب ىلكة كاحد منهم، أبدان فالواجب التورل 
 كا٢بمل ١بميع األئمة كشيعتهم على السبلمة ما دل نعلم أنو قد فارؽ ا١بماعة علمان ال

يداخلو شك، مفارقة توجب ىبلكو، كأف يقوؿ با١برب أك بالتشبيو أك بأف اهلل ٱبلف كعيده 
للعصاة من أمة ٧بمد أك ٫بو ذلك ٩با يوجب ا٥ببلؾ، فإذا علمنا ذلك منو عرفنا بأنو ٩بن 

دي قػىٍومنا يػيٍؤًمنيوفى بًال لًَّو ظلم نفسو ككجب علينا التربم منو كعدـ موالتو لقولو تعاذل: ?الى ٘بًى
ادَّ اللَّوى كىرىسيولىوي...?اآلية]اجملادلة:  [.22كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حى

فهذا ما ٯبب العمل بو عند االختبلؼ، كاهلل ا٥بادم كا٤بوفق إذل طريق الصواب كحسبنا اهلل 
انو كنعم الوكيل، كاهلل ا٤بسئوؿ أف يقود بنواصينا إذل ما ٯبب علينا كأف يعصمنا عن عصي

 ٕبولو كطولو.

 ا٤بسألة الرابعة: ]كيفية اتباع األئمة من أىل البيت[
إنو ٤با تبْب ٕبمد اهلل أف أئمة أىل البيت على ا٢بق ال يفارقونو كال يفارقهم، كقد تقدـ لك 

ما يرشدؾ أنو دل يقع بينهم اختبلؼ فيما يوجب ىلكة أحدىم، كأف مذىبهم ُب العدؿ 
هر لك ٕبمد اهلل عند ظهور ذلك أنو ٯبب التأكيل حٌب كالتوحيد كاحد ال ٱبتلف، كظ

 تنسق أقوا٥بم على هنج كاحد، إف أمكن كإال فيعلم أف الشاذ ٩بن ظلم نفسو.
كأما كيفية اتباعهم فنقوؿ كباهلل التوفيق: ال ٱبلو ا٤بتبع ٥بم إما أف يكوف ٩بن ٲبكنو 

يتحرل حٌب يكوف اجتهاده  االستنباط أك ال، فإف كاف ٩بن ٲبكنو االستنباط كجب عليو أف



على كفق ما ذىب إليو األئمة، فإف دل ٲبكنو ذلك علم أف اجتهاده الذم أداه إذل ٨بالفة 
العَبة الزكية خطأ فالواجب عليو إطراحو كالرجوع إذل قو٥بم ألنو قد تقدـ أف إٝباعهم حجة 

ال يقول على  قاطعة ال ٯبوز ٨بالفتها، كما أدل إليو اجتهاده ال يكوف مظنونان كالظِب
مقاكمة القطعي، ألنو ال تعارض بْب ظِب كقطعي، كما ذلك معلـو ُب موضعو فهذا حكمو 

إذا خالف ٝبيع العَبة، فإف كافق اجتهاده لقوؿ بعض العَبة كجب عليو العمل بو ألنو 
 فرضو الذم كلَّفو، كىو العمل بظنو كال ٯبوز حينئذ التقليد إلف ظنو أكذل من ظن غّبه.

٩بن ال ٲبكنو االستنباط فبل ٱبلو إما أف يلتـز مذىب إماـ معْب أك ال، إف التـز  كإف كاف
مذىب إماـ معْب، كجب عليو األخذ ٔبميع أقوالو من الرخص كالعزاًن، كإف دل يلتـز 

مذىب إماـ معْب بل قلد ٝباعو أىل البيت كجب عليو العمل ٗبا أٝبعوا عليو ألنو ال ٯبوز 
دـ من أنو حجة قاطعة كإٝباع األمة بعصمتهم كإف اختلفوا كدل ٨بالفة إٝباعهم ٤با تق

ٯبمعوا عمل باألحوط كىو األشق لقولو تعاذل: ?فػىبىشٍِّر ًعبىاًدم، الًَّذينى يىٍستىًمعيوفى اٍلقىٍوؿى 
 [.18-17فػىيىتًَّبعيوفى أىٍحسىنىوي?]الزمر:

كإف أكلو جوَّز ذلك،  مثاؿ ذلكم الشظى فإنو إف دل يأكلو يعلم أنو ال إٍب عليو ُب ذلك،
ككبيع النسيئة فإنو إذا تركو يعلم أنو ال يعاقب، كإذا فعلو ال يأمن من العقاب كغّب ذلك 
من ا٤بسائل، فبل ندامة على من اتبع األحوط كألنو قد حكي اإلٝباع من العَبة عليهم 

٧بمد السبلـ كغّبىم على ٙبرًن األخذ باألخف اتباعان للهول، قاؿ اإلماـ القاسم بن 
رضواف اهلل عليو ُب اإلرشاد ما لفظو: كقد كقع اإلٝباع من العَبة عليهم السبلـ كغّبىم 
على ٙبرًن األخذ باألخف اتباعان للهول ذكر ذلك ُب الغيث كغّبه إنتهى كبلمو عليو 
السبلـ فإف دل يكن أحدٮبا أشق فهو ٨بّب ُب العمل بأم القولْب شاء ألنو ال يهول 

 لْب ألهنما سواء.باتباعو ألم القو 

كالدليل على ىذه ا١بملة من العقل كالنقل، أما العقل فقد تقدـ دليلو أنو ال ندامة على من 
اتبع األحوط، إف جوز أف ا٢بق مع ا٤بخالف لو ألنو قد كقع اإلٝباع ُب كبل القولْب أنو ال 

سيئة كأكل إٍب على من دل يأكل الشظى كدل يفعل النسيئة، كىذا ىو الذم علمو كجاكز الن



[ كقاؿ 36الشظى ال يعلمو كقد قاؿ تعاذل: ?كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه?]اإلسراء:
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

( ))ا٢ببلؿ بْبَّ كا٢براـ بْبَّ كبينهما أمور مشتبهات ال يعملها كثّب من الناس فمن 339)
 بهات كقع ُب ا٢براـ((.اتقى الشبهات استربأ لدينو كعرضو، كمن كقع ُب الش

( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))الوقوؼ عند الشبهة خّب من االقتحاـ ُب 340)
ا٥بلكة(( كُب ىذا داللة على ٙبرًن األخذ با٤بختلف فيو، ألنو شبهة حيث قاؿ بو بعضهم 

كنفاه بعضهم، كُب ا٣برب تصريح أف االقتحاـ ُب الشبهة اقتحاـ ُب ا٥بلكة حيث قاؿ: 
لوقوؼ عند الشبهة خّب من االقتحاـ ُب ا٥بلكة. إذ ال ىلكة إال ُب اقتحاـ ا٢براـ كعنو كا

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ:
( ))دع ما يريبك إذل ما ال يريبك(( كىذا أمر بالَبؾ ٤با يريب كاجملاكزة إذل ما ال 341)

الًَّذينى تػىفىرَّ  قيوا كىاٍختػىلىفيوا...?اآلية]آؿ عمراف: يريب كا٤بختلف فيو مريب ?كىالى تىكيونيوا كى
[ كغّبىا كما تقدـ، كغّب ا٤بختلف غّب مريب لقولو تعاذل: ?أىٍف أىًقيميوا الدِّينى كىالى 105

 [ كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ما لفظو أك معناه:13تػىتػىفىرَّقيوا ًفيًو?]الشورل:
فاجتنبوه، كأمر اشتبو عليكم ( ))...أمر استباف رشده فاتبعوه كأمر استباف غيو 342)

 فكلوه إذل اهلل عز كجل((.

 كركم عن النعماف بن بشّب أنو قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ:
( ))ا٢ببلؿ بْبَّ كا٢براـ بْبَّ، كبْب ذلك أمور مشتبهات كسأضرب لكم مثبلن إف هلل 343)

 ى يوشك أف ٱبالط ا٢بمى((.ٞبى، كأف ٞبى اهلل حراـ، كأف من يرعى حوؿ ا٢بم
( كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))من دار حوؿ ا٢بمى يوشك أف يقع 344)

فيو(( إذل غّب ذلك ٩با يؤدم ]إذل[ ىذا ا٤بعُب كثّب كعن علي عليو الصبلة كالسبلـ: أيها 
 الناس من سلك الطريق الواضح كرد ا٤باء كمن خالف كقع ُب التيو.

بلـ ُب كصية البنو ا٢بسن عليو السبلـ: )دع القوؿ فيما ال تعرؼ، كا٣بطاب كقاؿ عليو الس
ُب ما ال تيكلَّف، كامسك عن الطريق إذا خفت الضبلؿ، فإف الكف عند حّبة الضبلؿ 



 خّب من ركوب األىواؿ(.
كقاؿ عليو السبلـ: ٍب أشفقت أف يلتبس عليك ما اختلف الناس فيو من أىوائهم كآرائهم 

تبس عليهم... إذل أف قاؿ: كأعلم يا بِب أف أحب ما أنت آخذ بو من كصيٍب مثل الذم ال
تقول اهلل تعاذل كاالقتصار على ما فرضو اهلل، كاألخذ ٗبا مضى عليو األكلوف من آبائك، 

كالصا٢بوف من أىل بيتك، فإهنم دل يدعوا أف نظركا ألنفسهم كما أنت ناظر، كفكركا كما 
 األخذ ٗبا عرفوا كاالمساؾ عما دل يكلفوا.أنت مفكر، ٍب ردىم ذلك إذل 

 كقاؿ عليو السبلـ فيها: )كال تقل ما ال تعلم، كإف قٌل ما تعلم(.

كركل ٧بمد بن ا٥بادم عن الباقر عليو السبلـ أف رجبلن سألو فقاؿ: دلِب على أمر إذا 
عليو عملت بو ٪بوت عند اهلل، كإذا سيئلت غدان قلت أنت ىديتنيو. قاؿ: إعمل ٗبا أٝبع 

ا٤بختلفوف، ككذلك ُب مصباح الشريعة عن كلده جعفر الصادؽ عليو السبلـ ككذلك سائر 
القدماء عليهم السبلـ منهم كمن كافقهم من ا٤بتأخرين عليهم السبلـ ألهنم يقولوف بتحرًن 

األخذ باألخف بعد قو٥بم بوجوب اتباع ٝباعة العَبة عليهم السبلـ ٝبلة كما تقدـ 
نصور باهلل عليو السبلـ تتبع الرخص زندقة، كقاؿ ُب )الفصوؿ(: مفصبلن، كقاؿ: ا٤ب

كاألحوط األخذ ٗبا أٝبع عليو كٙبرًن األخذ باألخف اتباعان للهول إٝباعان فهذا حكم 
االتباع كٙبقيقو حسب اإلمكاف كا٤بقصود رضا اهلل تعاذل كا٢بق أحق أف يتبع، كماذا بعد 

يأمن معو العقاب ُب ٝبيع أموره كينظر ُب األدلة  ا٢بق إال الضبلؿ، فلينظر ا٤برء إذل ما
 بإنصاؼ من دكف أف يعمى بصره بالعصبية كا٢بمية للمذىب.

نسأؿ اهلل الكرًن أف يقود بنواصينا إذل ا٣بّب، كأف يقينا ُب الدنيا كاآلخرة كل ىوؿ كضّب، 
كنعم النصّب،  فإنو ال قوة إال باهلل العلي العظيم كحسبنا اهلل كنعم الوكيل، كنعم ا٤بوذل

 كا٢بمد هلل رب العا٤بْب.
 فهذا ما أردنا ٝبعو من كتاب الثمار اجملتناة.

 ]خاٛبة[
كلنختم ذلك بذكر ٝبلة ٩با أكصى هبا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بعض أصحابو 



ليو ٤با فيها من الفوائد السنية، كالَبغيبات ا٤برضية، كللتربؾ ُب ختم كتابنا بذكر خّب الربية ع
 أفضل الصلوات كالتسليم، فمن ذلك ما أكصى بو أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ.

 ركم عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ:
( ))يا علي ال فقر أشد من ا١بهل، كال ماؿ أعز من العقل، كال كحدة أكحش من 345)

كالكف، كال حسب    العيجب، كال مظاىرة أكثق من ا٤بشاكرة، كال عقل كالتدبّب، كال كرع
كحسن ا٣بلق، كال عبادة مثل التفكر، آفة العلم النسياف، كآفة ا٢بديث الكذب، كآفة 

العبادة الفَبة، كآفة الظرؼ الصلف، كآفة السماحة ا٤بن، كآفة الشجاعة البغي، كآفة ا١بماؿ 
 ا٣بيبلء، كآفة ا٢بسب الفخر.

 ب، كبعد األمل، كحب النفاؽ.يا علي أربع خصاؿ من الشقاء: ٝبود العْب، كقساكة القل
 يا علي أهناؾ عن ثبلث خصاؿ عظاـ: ا٢بسد، كا٢برص، كالكرب.

يا علي سيد األعماؿ ثبلث خصاؿ: إنصافك للناس من نفسك، كمواساة األخ ُب اهلل، 
 كذكر اهلل تعاذل على كل حاؿ.

دارم بو يا علي ثبلث من دل يكن فيو دل ينفعو عملو: كرع ٰبجزه عن معاصي اهلل، كخلق ي
 الناس، كحلم يرد بو جهل ا١باىل.

 يا علي ثبلث منجيات: تكف لسانك، كتبكي على خطيئتك، كيسعك بيتك.
يا علي ثبلث من حقائق اإلٲباف: اإلنفاؽ ُب اإلقتار، كإنصافك الناس من نفسك، كبذؿ 

 العلم للمتعلم.

اهلل تعاذل  : ا٣بوؼ من -اللهم أعنو ]على حفظهن[-يا علي أكصيك ٖبصاؿ فاحفظهن: 
كأنك تراه فإف دل تكن تراه فإنو يراؾ، ككثرة البكاء يبُب لك بكل دمعة بيت ُب ا١بنة، 

عليك بصبلة الليل، عليك برفع يديك ُب الصبلة كتقليبها، عليك بتبلكة القرآف على كل 
 حاؿ، عليك بالسواؾ لكل صبلة.

مد أحدان على ما آتاؾ اهلل، يا علي: إف من اليقْب أف ال تيرًضي أحدان بسخط اهلل، كال ٙب
كأف ال تذـ أحدان على ما دل يؤتك اهلل بو، فإف الرزؽ ال ٯبره حرص حريص، كال يصرفو  



 كراىة كاره.
أربعة ال ترد ٥بم دعوة: اإلماـ العادؿ، كالوالد لولده، كالرجل ألخيو بظهر الغيب، يوكل بو 

 ألنتصرف لك كلو بعد حْب. اهلل ملكان يقوؿ: كلك مثلو كا٤بظلـو يقوؿ اهلل عز كجل:
 أربع القليل منهن كثّب: النار، كالعداكة، كالوجع، كالفقر.

أربع أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليو كيكافئك باإلحساف إساءة، كرجل ال تبغي 
عليو كىو يبغي عليك، كرجل عاىدتو على أمر فمن أىٍمرًؾ الوفاء كمن أمره الغدر لك، 

 .كرجل يصل قرابتو كيقطعونو
 ثبلث ال ينتصف من ثبلث: بر من فاجر كحليم من جاىل كشريف من كضيع.

 ثبلثة ٦بالستهن ٛبيت القلب: ٦بالسة األنذاؿ، كا٢بديث مع النساء، ك٦بالسة األغنياء.
ثبلث مهلكات: شح مطاع، كىول متبع، كإعجاب ا٤برء بنفسو، كثبلث منجيات: خوؼ 

دل تكن تراه فإنو يراؾ كالعدؿ ُب الغضب  من اهلل ُب السر كالعبلنية كأنك تراه، فإف
 كالرضى، كالقصد بالفقر كالغُب((.

كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم بإسناده إذل أيب ذر رضي اهلل عنو ]أنو[قاؿ: قلت: يا رسوؿ 
 اهلل أكصِب قاؿ:

( ))أكصيك بتقول اهلل فإهنا رأس أمرؾ. قلت: يا رسوؿ اهلل زدين. قاؿ: عليك 346)
رآف كذكر اهلل فإف ذلك لك نور ُب السموات كنور ُب األرض. قلت: يا رسوؿ بتبلكة الق

اهلل زدين. قاؿ: ال تكثر الضحك فإنو ٲبيت القلب، كيذىب نور الوجو. قلت: يا رسوؿ 
اهلل زدين. قاؿ عليك با١بهاد فإنو رىبانية أمٍب. قلت: يا رسوؿ اهلل زدين. قاؿ: عليك 

ة للشًيطاف عنك كعوف لك على أمر دينك. قلت: يا بالصمت إال من خّب، فإنو مىرىدَّ 
رسوؿ اهلل زدين. قاؿ: انظر إذل من ىو دكنك كال تنظر إذل من ىو فوقك، فإنو أجدر أف 

ال تزدرم نعمة اهلل عليك. قلت: يا رسوؿ اهلل زدين. قاؿ: ال ٚبف ُب اهلل لومة الئم. 
لت: يا رسوؿ اهلل زدين. قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل زدين. قاؿ: صل قرابتك كإف قطعوؾ. ق

ٙبب للناس ما ٙبب لنفسك، ٍب ضرب بيده على صدرم فقاؿ: يا )أبا ذر( ال عقل  



 كالتدبّب كال كرع كالكف، كال حسب كحسن ا٣بلق((.
 كبإسناده إذل أيب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ:

ًلميهينَّ الناس. قاؿ: قلت: نعم يا ( ))يا أبا ىريرة، أال أعلمك كلمات تعمل هبن كتػيعى 347)
رسوؿ اهلل. قاؿ: كن كرعان تكن أعبد الناس، ككن قىًنعىان تكن أغُب الناس، كارضى للناس ما 

ترضى لنفسك تكن مسلمان، كأحسن جوار من جاكرؾ تكن مؤمنان، كأقل الضحك فإنو 
 ٲبيت القلب((.

 عليو كآلو كسلم أنو قاؿ:كبإسناده إذل أيب ذر رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل 

( ))ستة أياـ إعقل يا أبا ذر ما أقوؿ لك، ٍب ٤با كاف اليـو السابع قاؿ: أكصيك 348)
بتقول اهلل عز كجل ُب سرائرؾ كعبلنيتك كإذا أسات فأحسن كال تسألن أحدان كإف سقط 

 سوطك كال تزكينَّ أمانة كال تولْب يتيمان كال تقضْب بْب اثنْب((.
 أيب ذر رٞبو اهلل عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ:كبإسناده إذل 

( ))يا أبا ذر أال أكصيك بوصية إف أنت حفظتها ينفعك اهلل تعاذل هبا؟ فقلت: بلى 349)
بأيب أنت كأمي. فقاؿ: جاكر القبور تذكرؾ هبا، كعيد اآلخرة، كتزكرىا بالنهار كال تزكرىا 

جسد خاكو عظة، كشٌيع ا١بنائز فإف ذلك ٰبرؽ قلبك  بالليل كاغسل ا٤بوتى فإف ُب معا١بة
كٰبزنو، كاعلم أف أىل ا٢بزف ُب أمر اهلل جل ذكره ُب علو من اهلل، كجالس أىل الببلء 
كا٤بساكْب، ككيل معهم كمع خادمك لعٌل اهلل تبارؾ كتعاذل يرفعك يـو القيامة، كالبس 

كتواضعان لعل الفخر كالعز ال ٯبداف تذلبلن هلل تبارؾ كتعاذل  -من الثياب-ا٣بشن كالشقيق 
ُب قلبك مساغان، كتزٌين أحيانان ُب عبادة اهلل بزينة حسنة تعطفان كتكرمان ك٘بمبل فإف ذلك ال 

 يضرؾ إف شاء اهلل كعسى إف ٙبدث هلل شكران((.
 كبإسناده إذل أنس بن مالك عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ ألصحابو:

ا٤بهاجرين كيا معشر األنصار ال تدعوا كال تنسوا أمواتكم ُب قبورىم  ( ))يا معشر350)
فإف موتاكم يرجوف فضلكم كأف موتاكم ال يقدركف على أف يأتوا ٦بلسان كموتاكم ٧ببوسوف 
ُب عساكر ا٤بوتى كموتاكم يرغبوف ُب أعماؿ الرب كموتاكم يندموف على سيئاهتم، كال تنفع 



شيء تصيبوف ُب عذاب القرب ٤با فرحتم ك٤با ٝبعتم ك٤با ندامتهم، أصحايب لو تعلموف أم 
لبستم ك٤با برحتم ٦بلسان، أصحايب لو أنكم تعلموف مثل ما أعلم دل تنبت على أجسادكم 

اللحـو كأنتم تقولوف يا رب اغفر ٤بوتانا فكيف ال تقدموف من أموالكم شيئان ٤بوتاكم فرجوا 
فإف حق موتاكم عليكم أكثر ٩با  عن أمواتكم ُب ظلمة القرب ٕبسنة من حسناتكم

تظنوف(( فبكى أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ النيب صلى اهلل عليو 
كآلو كسلم: ))ابكوا فإف البكاء ىاىنا ينفعكم كبكاء أىل النار ُب النار ال ينفعهم ىيهات 

لْب فريق ُب جوار اهلل ُب ىيهات إف هلل دارين ا١بنة كالنار، فشتاف ما بْب الدارين كبْب ا٤بنز 
جنة ا٣بلد كىم فيها خالدكف كفريق ُب النار ٍب قرأ: ?ًإفَّ رىٍٞبىةى اللًَّو قىرًيبه ًمٍن 

 [.56اٍلميٍحًسًنْبى?((]األعراؼ:
كبإسناده إذل ابن مسعود قاؿ: دخلت أنا كٟبسة يعِب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

ذقنا منذ أربعة أشهر إال ا٤باء كاللنب، ككرؽ الشجر، كسلم كقد أصابتنا ٦باعة شديدة فما 
 فقلنا: يا رسوؿ اهلل إذل مٌب ٫بن على ىذه ا٢بالة الشديدة فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

( ))ال تزالوف فيها ما عشت فيكم فأحدثوا هلل شكران، فإين قرأت ُب كتاب اهلل تعاذل 351)
جدت أمة يدخلوف ا١بنة بغّب حساب، كقاؿ اهلل الذم أنزؿ عليَّ كعلى من كاف قبلي فما ك 

?]الزمر: [ كقاؿ: ?أيٍكلىًئكى ٯبيٍزىٍكفى اٍلغيٍرفىةى 10تعاذل: ?ًإ٭بَّىا يػيوىَبَّ الصَّاًبريكفى أىٍجرىىيٍم ًبغىٍّبً ًحسىابو
ا يىٍأًتكي 75ٗبىا صىبػىريكا?]الفرقاف: ًسٍبتيٍم أىٍف تىٍدخيليوا ا١بٍىنَّةى كىلىمَّ ٍم مىثىلي الًَّذينى خىلىٍوا [ كقاؿ: ?أىـٍ حى

?]البقرة:  [ كقاؿ تعاذل: ?كىلىنىبػٍليوىنَّكيٍم 214ًمٍن قػىٍبًلكيٍم?إذل قولو: ?أىالى ًإفَّ نىٍصرى اللًَّو قىرًيبه
نفيًس كىالثَّمىرىاًت كىبىشٍِّر  ٍْ ٍموىاًؿ كىاألى ٍْ ًبشىٍيءو ًمٍن ا٣ٍبىٍوًؼ كىا١بٍيوًع كىنػىٍقصو ًمٍن األى

[ قلنا: يارسوؿ اهلل من الصابركف؟ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 155بقرة:الصَّاًبرًين?((]ال
كآلو كسلم: ))]الذين[ صربكا على طاعة اهلل كعن معصية اهلل ككسبوا طيبان كأنفقوا قسطان، 

 كقدموا فضبلن فأفلحوا كا٪بحوا،
ار كالرب كالورع يا بن مسعود عليهم ا٣بشوع كالتقول، كالسكينة كالوقار كالثقة كاليقْب كاالعتب



كاالحساف كا٢بب ُب اهلل كالبغض ُب اهلل كأداء األمانة كالعدؿ ُب ا٢بكم كإقامة الشهادة، 
 كمعاكنة الصديق، كالعفو عن ا٤بسيء، كيغفر عمن ظلمو،

يا بن مسعود إذا ابتلوا صربكا، كإذا أعطوا شكركا، كإذا حكموا عدلوا، كإذا قالوا صدقوا، 
ا غضبوا غفركا، كإذا أساؤا استغفركا، كإذا أحسنوا استبشركا، كإذا كإذا عاىدكا أكفوا، كإذ

خاطبهم ا١باىلوف قالوا: سبلما، كإذا مركا باللغو مركا كرامان، كيبيتوف لرهبم سجدان كقيامان، 
 كيقولوا للناس حسنان، يا بن مسعود كالذم بعثِب با٢بق إف ىؤالء ]ىم[الصابركف

سبلـ[ فهو على نور من ربو النور إذا كقع ُب القلب يا بن مسعود من شرح اهلل صدره]لئل
انشرح كانفسح، كعبلمتو التجاُب عن دار الغركر كاإلنابة إذل دار ا٣بلود كاالستعداد للموت 

 قبل نزكؿ ا٤بوت
يا بن مسعود من زىد ُب الدنيا قصر فيها أملو، كتركها ألىلها. قاؿ اهلل تعاذل: ?لًيىبػٍليوىكيٍم 

[ أم أزىد ُب الدنيا كاتركها فإهنا دار غركر كدار من ال دار 2ني عىمىبل?]ا٤بلك:أىيُّكيٍم أىٍحسى 
 لو كماؿ من ال ماؿ لو، ك٥با ٯبمع من ال عقل لو،

نٍػيىا  يا بن مسعود أحقر الناس من طلب الدنيا قاؿ اهلل عز كجل: ?اٍعلىميوا أى٭بَّىا ا٢بٍىيىاةي الدُّ
ٍوه كىزًينىةه كىتػىفىاخيره  [ قاؿ اهلل 20بػىيػٍنىكيٍم كىتىكىاثػيره?إذل قولو: ?عىذىابه شىًديده?]ا٢بديد:لىًعبه كى٥بى

نىاهي ا٢بٍيٍكمى صىًبيِّا?]مرًن:  ا 12تعاذل: ?كىآتػىيػٍ [ يعِب الزىد ُب الدنيا قاؿ اهلل تعاذل: ?ًإفَّ ىىذى
، صيحيًف إًبٍػرىاًىيمى كىميوسىى?]األعلى: كذلى ْي سى [ قاؿ تعاذل ٤بو 19-18لىًفي الصُّحيًف اأٍل

عليو السبلـ دل يتزين ا٤بتزينوف بزينة أحسن كال أحب إرلَّ ٗبثل الزىد، كقاؿ: يا موسى إذا 
رأيت الفقر مقببلن فقل مرحبان بشعار الصا٢بْب كإذا رأيت الغُب مقببلن فقل ذنب عجلت 

 عقوبتو.

يا بن مسعود من اشتاؽ إذل ا١بنة سلى عن الشهوات كمن أشفق من النار رجع عن 
 ، كمن زىد ُب الدنيا ىانت عليو ا٤بصيبات، كمن ترقب ا٤بوت سارع إذل ا٣بّبات.احملرمات

يا بن مسعود إف موسى ا٤بصطفى بالكبلـ كالنجول، رأل خضرة البقل من شقاؽ بطنو 
 كمن ىزالو، كما سأؿ ربو عز كجل حْب توذل من الظل إذل طعامان يأكلو من جوعو.



ش ألفان إال ٟبسْب عامان دل يبِب كلما أصبح يا ابن مسعود إف شئت نبأتك بأمر نوح عا
قاؿ: ال أمسي كإذا أمسى قاؿ: ال أصبح، ككاف لباسو الشعر كطعامو الشعّب، كإف داكد 

خليفة اهلل ُب األرض كاف طعامو على ثبلثة أجزاء: جزء شعّب، كجزء ماء، كجزء ٬بالة 
ن ا٤بلك يأكل ا٣بشكار ككاف لباسو الشَّعىر، كإف سليماف عليو السبلـ فيما كاف فيو م

كيطعم الناس ا٢بوارل، ككاف لباسو الشَّعىر كإذا جنو الليل شٌد يده إذل عنقو فبل يزاؿ حٌب 
يصبح باكيان، كإف إبراىيم خليل اهلل صلى اهلل عليو كاف لباسو الصوؼ كطعامو الشعّب، 

مرًن عليو  ككاف ٰبٓب بن زكريا عليو السبلـ لباسو ليف كيأكل كرؽ الشجر، كأف عيسى بن
السبلـ ففي أمره عجب كاف يقوؿ: إدامى ا١بوع كشعارم ا٣بوؼ، كدابٍب رجبلم كلباسي 

الصوؼ كسراجي القمر، كدفئي ُب الشتاء مشارب األرض كفاكهٍب كرٰبانٍب ٩با أنبتت 
األرض للوحوش كاألنعاـ، كليس رل شيء كليس على األرض أغُب مِب، يا بن مسعود 

صغركف ما صغر اهلل، كيزىدكف فيما زىد اهلل تعاذل حٌب كجدكا يبغضوف ما أبغض اهلل كي
ا شىكيوران?]اإلسراء: [ ?كىاٚبَّىذى اللَّوي ًإبٍػرىاًىيمى 3الثناء قاؿ لنوح عليو السبلـ: ?ًإنَّوي كىافى عىٍبدن

 [كجعل داكد خليفة اهلل ُب أرضو125خىًليبلن?]النساء:

لَّمى اللَّوي ميوسىى 12كىرىكىاحيهىا شىٍهره?]سبأ: ?كىًلسيلىٍيمىافى الرِّيحى غيديكُّىىا شىٍهره  [ ?كىكى
نىاهي ا٢بٍيٍكمى صىًبيِّا?]مرًن:164تىٍكًليمان?]النساء: ا كىحىصيوران?، 12[، كليحٓب ?كىآتػىيػٍ [ ?كىسىيِّدن

ا فػىتىكيوفي طىيػٍ  ٍيئىًة الطٍَّّبً بًًإٍذين فػىتىنفيخي ًفيهى رنا بًًإٍذين كىتػيرٍبًئي كلعيسى: ?كىًإٍذ ٚبىٍليقي ًمٍن الطًِّْب كىهى
?]ا٤بائدة: بٍػرىصى ٍْ ٍكمىوى كىاألى ٍْ انيوا ييسىارًعيوفى ُب ا٣ٍبىيػٍرىاًت 110األى [ كأثُب عليهم فقاؿ: ?ًإنػَّهيٍم كى

[ ٤با خوفهم اهلل تعاذل ُب كتابو ?كىًإفَّ 90كىيىٍدعيونػىنىا رىغىبنا كىرىىىبنا كىكىانيوا لىنىا خىاًشًعْبى?]األنبياء: 
نَّمى  ٍتمنا 43لىمىٍوًعديىيٍم أىٍٝبىًعْبى?]ا٢بجر: جىهى [ ?كىًإٍف ًمٍنكيٍم ًإالَّ كىارًديىىا كىافى عىلىى رىبِّكى حى

ا ًجًثيِّا?]مرًن: [، كقولو: ?كىًجيءى 72-71مىٍقًضيِّا، ٍبيَّ نػينىجِّي الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىنىذىري الظَّاًلًمْبى ًفيهى
اًء?]الزمر:  [.69بًالنًَّبيِّْبى كىالشُّهىدى

 يابن مسعود كا٢بساب فيها على من كاف لو فضل من قواـ صلبو فلم يقدـ فضلو.
 يابن مسعود النار ٤بن ركب ٧برمان كا١بنة ٤بن ترؾ ا٢ببلؿ.



يابن مسعود عليك بالزىد فإف الزىد ُب ذلك ٩با يباىي اهلل تعاذل بو ا٤ببلئكة كيقبل عليك 
 بوجهو كيصلي عليك ا١ببار.

من بعدم أقواـ يأكلوف الطعاـ ألواهنا كيلبسوف اللباس ألواهنا، كيركبوف يابن مسعود سيأٌب 
فره الدكاب ألواهنا، كيتزين الرجل منها بزينة ا٤برأة لزكجها، كيتربجن النساء زيهن زم ا٤بلوؾ 

ا٤بياثرة كدينهم دين كسرل كقيصر يسمنوف كيتباىوف با٢بجشئ ىم منافقوا، ىذه األمة 
وف بالكاعبات، راغبوف للشهوات، تاركوف ا١بماعات، راقدكف عن شاربوف للقهوات، البلعب

 العتمات، مفرطوف ُب الغدكات.
يابن مسعود قاؿ اهلل عز كجل: ?فىخىلىفى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا الصَّبلىةى كىاتػَّبػىعيوا 

 [.59الشَّهىوىاًت فىسىٍوؼى يػىٍلقىٍوفى غىيِّا?]مرًن: 
شجرة الدفلى زىرىا حسن كطعمها مر، يبنوف الدكر كيشيدكف يا بن مسعود مثلهم مثل ال

لَّوف مصاحفهم كيأكلوف الربا، كيظهركف ا١بفاء، ليس  القصور، كيزخرفوف مساجدىم، كٰبي
 ٥بم ىٌم إال ىم الدنيا، عاكفوف عليها.

يابن مسعود من رؽ ثوبو رؽ دينو، ٧بادثتهم ككبلمهم الدنيار كالدرىم، أكلئك شر األشرار 
ٍم أىٍىلىٍكنىا قػىبػٍلىهيٍم ًمٍن قػىٍرفو ىيٍم أىٍحسىني أىثىاثان كىرًٍئيان?]مرًن:قاؿ ا  [.74هلل تعاذل: ?كىكى

 يابن مسعود بدء الفتنة منهم كإليهم تعود.
يابن مسعود أجسامهم ال تشبع كقلوهبم ال ٚبشع، قاؿ اهلل تعاذل: ?كىبلَّ بىٍل رىافى عىلىى 

انيوا يىٍكًسبيو   [ يعِب الذنب على الذنب حٌب أسود القلب.14فى?]ا٤بطففْب:قػيليوهًبًٍم مىا كى

يابن مسعود بدأ اإلسبلـ غريبان كسيعود غريبان كما بدأ فطوىب للغرباء فمن أدرؾ ذلك الزماف 
من أعقابكم فبل يسلِّموا عليهم ُب ناديهم، كال يشيعوا جنائزىم، كال يعودكا مرضاىم، 

كٱبالفوف أفعالكم، كٲبوتوف على غّب ملتكم،  فإهنم يستنوف بسنتكم، كيظهركف دعوتكم،
 أكلئك ليسوا مِب كال أنا منهم يـو القيامة.

يابن مسعود ال ٚبافن أحدان غّب اهلل يا ابن مسعود لعنة اهلل مِب كمن ا٤بسلمْب كلعنة 
ا٤ببلئكة ا٤بقربْب كعليهم غضب اهلل كسوء ا٢بساب ال ٱبرجهم اهلل من الدنيا إال بعماء 



انيوا يػىٍعتىديكفى?]البقرة:القلب كالرب  [ يظهركف 61ص كا١بنوف كا١بذاـ ?ذىًلكى ٗبىا عىصىٍوا كىكى
ا٢برص الفاحش كا٢بسد الظاىر، كيقطعوف ما أمر اهلل كيزىدكف ُب ا٣بّبات قاؿ اهلل تعاذل: 

وي ًبًو أىٍف ييوصىلى كىيػيٍفًسديكفى ُب ?كىالًَّذينى يىنقيضيوفى عىٍهدى اللًَّو ًمٍن بػىٍعًد ًميثىاًقًو كىيػىٍقطىعيوفى مىا أىمىرى اللَّ 
اًر?]الرعد:  [.25اأٍلىٍرًض أيٍكلىًئكى ٥بىيمي اللٍَّعنىةي كى٥بىيٍم سيوءي الدَّ

يابن مسعود يوقر فيو الصغّب كٰبقر فيو الكبّب، كيؤٛبن ا٣بائن كٱبوف فيو األمْب، كيستنطق 
فيو باآليات كيستحل فيو فيو الباطل كيبطل فيو ا٢بق، كيبخل فيو بالشهادات كيستهزئ 

 ا٣بمر كتضيع فيو ا٢بدكد.
ٍم اللَّوي كىيػىٍلعىنػيهيٍم البلًَّعنيوفى?]البقرة: [ ?قػيٍلنىا ٥بىيٍم  159يابن مسعود فا٥برب ا٥برب ?أيٍكلىًئكى يػىٍلعىنػيهي

اًسًئْبى?]البقرة:  [.65كيونيوا ًقرىدىةن خى

ل أىٍف يىٍأتًيػىهيٍم بىٍأسينىا ضيحنى كىىيٍم يػىٍلعىبيوفى، يابن مسعود قاؿ اهلل عز كجل:?أىكىأىًمنى أىٍىلي اٍلقيرى 
 [.98،99أىفىأىًمنيوا مىٍكرى اللًَّو فىبلى يىٍأمىني مىٍكرى اللًَّو ًإالَّ اٍلقىٍوـي ا٣ٍبىاًسريكفى?]األعراؼ:

 يابن مسعود كال ٯبيء ىبلؾ أمٍب إال من الفقهاء كعلماء السوء كمنهم ىبلؾ الدين.
اًر ٰبىًٍملي يابن مسعود قاؿ اهلل ثىًل ا٢بًٍمى  عز كجل: ?مىثىلي الًَّذينى ٞبيِّليوا التػٍَّورىاةى ٍبيَّ دلٍى ٰبىًٍمليوىىا كىمى

بيوا بًآيىاًت اللًَّو كىاللَّوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمْبى?]ا١بمعة  [.5:أىٍسفىاران بًٍئسى مىثىلي اٍلقىٍوـً الًَّذينى كىذَّ
لناس زماف الصابر فيو كالقابض على ا١بمر بكفو إف ذلك الزماف يابن مسعود سيأٌب على ا

 يقاؿ لو زماف الذئاب، فمن دل يكن فيو ذئبان أكلتو الذئاب.
يابن مسعود علمائهم خونة فجرة ضبٌلؿ شرار خلق اهلل يدخلهم اهلل إذا ماتوا ُب نار 

ا ا مىٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي كيلَّمى بىٍت زًٍدنىاىيٍم سىًعّبان?((]االسراء: جهنم: ?عيٍمينا كىبيٍكمنا كىصيمِّ  [.97خى
فهذا ما أردنا نقلو من كتاب الثمار اجملتناة ُب فضل العلم كالعلماء كا٥بداة كما يتصل بذلك 

( شهر صفر 19كا٢بمد هلل كثّبان بكرة كأصيبلن ككاف فراغنا من نقلو ضحوة يـو ا٣بميس )
فضل الصبلة كالتسليم ٗبحركس ىجرة ق (، من ا٥بجرة النبوية على صاحبها أ1326سنة )

 معمرة حرسها اهلل تعاذل بالصا٢بْب كا٢بمدهلل رب العا٤بْب.



كال حوؿ كال قوة إالَّ باهلل العلي العظيم كصلى اهلل كسلم على سيدنا ٧بمد األمْب كعلى آلو 
 األكرمْب ُب كل أكاف كحْب.

شمط كفقو اهلل تعاذل كتاب بقلم أفقر الورل إذل ملك الدنيا كاألخرل: أٞبد بن قاسم ال
 عليو إنو جواد كرًن رؤؼ رحيم ٕبولو كطولو آمْب آمْب آمْب.

 أكالن: ا٤براجع ا٤بخطوطة
 االستفهاـ: لئلماـ القاسم بن علي العياين )خ(.

 ق ( نسخة خاصة.1100أنباء الزمن: ٰبٓب بن ا٢بسْب )ت
لعبلمة أٞبد بن ٰبٓب حابس األنوار ا٥بادية لذكم العقوؿ إذل نيل الكافل بنيل السؤكؿ: ل

 ق ( نسخة خاصة.1061)ت 
أنوار اليقْب ُب إمامة أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب: لئلماـ ا٢بسن بن بدر الدين، نسخة 

 خاصة.
 اإليضاح شرح ا٤بصباح: للعبلمة أٞبد بن ٰبٓب حابس، نسخة خاصة.

د ا٥بادكم الفوطي )ت البدر ا٤بنّب ُب معرفة اهلل العلي الكبّب: ٧بمد بن علي بن أٞب
 ق (. )ٙبت الطبع بتحقيقنا(.1070

بلوغ األرب ككنوز الذىب ُب معرفة ا٤بذىب: علي بن عبداهلل بن القاسم بن ا٤بؤيد. نسخة 
 خاصة )رىن التحقيق(.

تثبيت اإلمامة )أك( تثبيت إمامة القاسم بن علي العياين: لئلماـ ا٢بسْب بن القاسم العياين 
 ق (.404)ت 

 ق (.404-356لغريب من كتاب اهلل: لئلماـ ا٤بهدم ا٢بسْب بن القاسم )تفسّب ا
 التفريع: لئلماـ القاسم بن علي العياين )خ(.

 التنبيو كالدالئل: لئلماـ القاسم بن علي العياين. نسخة مصورة بإحدل ا٤بكتبات ا٣باصة.
 نسخة خاصة. تيسّب ا٤بناف ُب تفسّب القرآف: أٞبد بن عبد القادر بن أٞبد الكوكباين.

ا١بامع الكاُب ُب فقو آؿ ٧بمد: ٧بمد بن علي بن ا٢بسن أبو عبد اهلل العلوم الكوُب )ت 



 ق (. نسخة خاصة.445
ق (. 1337ا١بامع الوجيز بذكر كفيات العلماء ذكم التربيز: أٞبد بن عبد اهلل ا١بندارم )

 نسخة خاصة.
 يو.جواىر العقدين للشقيفي، ىكذا ذكره ا٤بؤلف، كدل نقف عل

ا١بوىر الشفاؼ ا٤بلتقط من مغاصات الكشاؼ: للعبلمة عبد اهلل بن ا٥بادم بن ٰبٓب بن 
 ق ( )رىن التحقيق(.793ٞبزة )٫بو 

 ق (. نسخة خاصة.566حقائق ا٤بعرفة: اإلماـ أٞبد بن سليماف ا٢بسِب )
 رسالة اإلماـ ا٤بنصور القاسم بن علي العياين إذل طربستاف كا١بيل كالديلم.

-834اللؤلؤية ُب أصوؿ فقو العَبة النبوية: إلبراىيم بن ٧بمد بن عبد اهلل الوزير )الفصوؿ 
 ق (. نسخة خاصة.914

ق (. نسخة 246الكامل ا٤بنّب ُب الرد على ا٣بوارج: لئلماـ القاسم بن إبراىيم )ت 
 خاصة.

خة الآلرل ُب إسناد أمهات العلـو بالطريق العارل: العبلمة ٧بمد بن علي ا٤بنصور. )نس
 ٗبكتبة ا٤بؤلف(.

( إذل سنة 1341لساف صدؽ ُب اآلخرين للعلماء كالنببلء ا٤بعاصرين الذين ماتوا من سنة )
 ق (. نسخة خاصة ٗبكتبة كلد ا٤بؤلف.1380ق (: ٧بمد ٧بمد زبارة )ت 1378)

 ق (.نسخة خاصة.٦7بموع السيد ٞبيداف: للعبلمة ٞبيداف بن ٰبٓب بن ٞبيداف )ؽ 
امة: للعبلمة علي بن ا٢بسْب بن ٧بمد الديلمي أبو ا٢بسن الزيدم )ؽ احمليط بأصوؿ اإلم

 ق (. نسخة خاصة.5
 ق (.٨404بتصر األحكاـ )أحكاـ ا٥بادم(: لئلماـ ا٢بسْب بن القاسم العياين )ت 

 جزء(: لئلماـ ا٤برتضى ٧بمد بن ٰبٓب بن ا٢بسْب. 5-1مسائل الطربيْب )
 : عبد السبلـ الوجيو )ٙبت الطبع(.مصادر الَباث اليمِب ُب ا٤بكتبات ا٣باصة



ق ( 1061ا٤بقصد ا٢بسن كا٤بسلك الواضح السنن: أٞبد بن ٰبٓب حابس الصعدم )ت
 نسخة خاصة.

 ثانيان: ا٤بصادر كا٤براجع ا٤بطبوعة ]مرتبة حسب ا٢بركؼ[
 (.1ق ( ط)957ابتساـ الربؽ شرح منظومة القصص ا٢بق: ٧بمد بن ٰبٓب هبراف )ت 

 ْب بشرح إحياء علـو الدين: حملمد ا٢بسيِب الزبيدم. طبعة دار الفكر.إٙباؼ السادة ا٤بتق
(. مكتبة اليمن الكربل، 1ق (. ط )298األحكاـ: لئلماـ ا٥بادم ٰبٓب بن ا٢بسْب )ت 

 ككذا طبعة دار الَباث اليمِب صعدة.
 -لبناف -بّبكت-األدب ا٤بفرد. حملمد بن إ٠باعيل البخارم. طبعة دار الكتب العلمية 

 ا مع شرحو لفضل اهلل الصمد، طبعة ا٤بطبعة السلفية.ككذ
 األذكار: لشرؼ الدين ٰبٓب النوكم ٙبقيق عبد القادر األرنؤكط.

 (.1985األربعْب: حملمد بن عبداهلل بن زىرة، طبعة قم، بعثت )
ق ( 1029اإلرشاد إذل سبيل الرشاد: لئلماـ ا٤بنصور القاسم بن ٧بمد بن علي )ت 

-ـ. دار ا٢بكمة اليمانية1996 -ق 1417( 1سادل عزاف. ط)ٙبقيق: ٧بمد ٰبٓب 
 .-صنعاء

اإلرشاد إذل ٪باة العباد: للعبلمة عبد اهلل بن زيد العنسي. ٙبقيق: عبد السبلـ الوجيو 
ـ. منشورات مكتبة الَباث اإلسبلمي 2000-ق 1421( 1ك٧بمد قاسم ا٥بامشي. ط )

 .-صعدة-
 ق .1410-بّبكت-طبعة دار الفكرإرشاد السارم: لشهاب الدين القسطبلين. 

 ـ.1980( 1األساس: لئلماـ القاسم بن ٧بمد، ٙبقيق د/ البّب نصرم نادر. ط )
ق ( كهبامشو الناسخ 468أسباب النزكؿ: أليب ا٢بسن علي بن أٞبد الواحدم )ت 

، -القاىرة-بّبكت. توزيع مكتبة ا٤بتنيب-( عادل الكتب 1كا٤بنسوخ ٥ببة اهلل بن سبلمة. ط )
 .-ا٥بند-، ككذا طبعة دار الكتب العلمية كغيط النويب -دمشق-تبة سعد الدين كمك



اإلستيعاب ُب معرفة األصحاب: أليب عمر يوسف بن عبد اهلل ا٤بعركؼ بابن عبد الرب )ت 
جنوب ا٥بند، ككذا طبعة إحياء  -حيدر أباد-ق ، دائرة ا٤بعارؼ 1336ق ( ط 463

 كطبعات أخرل. -بّبكت-الَباث العريب 
أسد الغابة ُب معرفة الصحابة: لعز الدين أيب ا٢بسن علي بن ٧بمد ا٤بعركؼ بابن األثّب، 

 .-بّبكت-ق . ا٤بطبعة الوىبية، ككذا طبعة دار الَباث العريب 1285طبعة مصر سنة 
اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة: للحافظ أٞبد بن علي بن ٧بمد العسقبلين ا٤بعركؼ بابن حجر 

ـ، ُب بلدة كلكتا، ككذا طبعة 1853طبع النسخة ا٤بطبوعة  ق ( طبعة مصر،852)ت 
 ق .1328سنة  -بّبكت-دار إحياء الَباث العريب 

  ى430االعتبار كسلوة العارفْب. لئلماـ ا٤بوفق باهلل ا٢بسْب بن إ٠باعيل ا١برجاين )ت
ـ مؤسسة اإلماـ زيد 2001ق 1421( 1تقريبان(. ٙبقيق: عبد السبلـ عباس الوجيو. ط)

 لي الثقافية. عماف. األردف.بن ع
ـ( 1999 -ق 1420( )1أعبلـ ا٤بؤلفْب الزيدية: عبد السبلـ عباس عبد الوجيو. ط)

 .-األردف-عماف -مؤسسة اإلماـ زيد بن علي 
ق 1406أعياف الشيعة: للسيد ٧بسن األمْب، حققو كأخرجو: حسن األمْب. طبعة 

 .-بّبكت-ـ. دار التعارؼ للمطبوعات1986/
ماـ أيب طالب )تيسّب ا٤بطالب ُب أمارل اإلماـ أيب طالب(: لئلماـ ٰبٓب بن أمارل اإل

ق (. ركاية جعفر بن أٞبد بن عبد السبلـ، مراجعة: ٰبٓب عبد الكرًن 424ا٢بسْب)ت
 ق (.1395ـ/1975) 0بّبكت-الفضيل، مؤسسة األعلمي 

ق ( ككذا 1331) ق ( مطبعة الفتوح األدبية276اإلمامة كالسياسة: البن قتيبة الدينورم )
 ق (.1378طبعة مؤسسة ا٢بليب كشركاه سنة )

(، 1ق ( ط)479األمارل ا٣بميسية: لئلماـ ا٤برشد باهلل ٰبٓب بن ا٢بسْب الشجرم )ت 
 .-مكة ا٤بكرمة-طيًبع على نفقة ٧بمد صاحل الباز 

يد باهلل. األمارل الصغرل: لئلماـ أٞبد بن ا٢بسْب ا٥باركين، كيليو: معجم الركاة ُب أمارل ا٤بؤ 



 .-صعدة-ق . دار التارث اإلسبلمي 1414(1ٙبقيق كتأليف: عبد السبلـ الوجيو.ط)
األ٭بوذج ا٣بطّب ُب ما يرد من اإلشكاؿ على آية التطهّب: عبد اهلل بن ا٢بسن )ت 

ـ، مكتبة الَباث 1999ق /1419( 1ق (. ٙبقيق: أٞبد ٧بمد حجر، ط )1256
 .-اليمن -صعدة-اإلسبلمي 

ا٤بصباح الشهّب بشرح الثبلثْب ا٤بسألة: للعبلمة أٞبد بن ٰبٓب حابس،  اإليضاح شرح
ـ. دار ا٢بكمة 2000ق /1420( 1مراجعة كتصحيح: حسن بن ٰبٓب اليوسفي. ط)

 .-صنعاء-اليمانية 
 البحار )ٕبار األنوار(: ٧بمد باقر بن ٧بمد تقي اجمللسي، طبعة إيراف اإلسبلمية.

ق ( طبعة دار إحياء الَباث العريب سنة 774ثّب الدمشقي )البداية كالنهاية: إ٠باعيل بن ك
 ق (.1413)

 ـ.1931تأريخ أصبهاف: أٞبد بن عبدا هلل )أبو نعيم األصبهاين(. طبعة ليدف/برايل 
تاريخ بغداد )مدينة السبلـ(: للحافظ أيب بكر أٞبد بن علي ا٣بطيب البغدادم. طبعة 

 -بّبكت-ككذا طبعة دار الكتب العلميةق (، مطبعة السعادة جوار ٧بافظ مصر، 1360)
 .كبّبكت باألكفست.-لبناف

ق ( طبعة االستقامة. القاىرة 310تأريخ الطربم )األمم كا٤بلوؾ(: ٧بمد بن جرير الطربم )
 ق (.1357)

 التأريخ الصغّب: للبخارم، ٙبقيق: ٧بمود إبراىيم زيد.
يخ البخارم طبعة دار الكتاب التأريخ الكبّب: للبخارم، طبعة بّبكت باألكفست، ككذا تأر 

 .-بّبكت-العريب 

-ق ( طبعة دار صادر 3تأريخ اليعقويب: أٞبد بن أيب يعقوب الكاتب العباسي )ؽ
 .-لبناف -بّبكت

ٚبريج أحاديث إحياء علـو الدين: استخراج أيب عبد اهلل ٧بمد. طبعة دار العاصمة عاـ 
 ق .1408



 ق .1334زاء. طبعة حيدر أباد ( أج4-1تذكرة ا٢بفاظ: لشمس الدين الذىيب )
ق ( ٙبقيق: 654تذكرة ا٣بواص: ١بماؿ الدين أيب الفرج ا٤بشهور بسبط بن ا١بوزم )ت 

. الطبعة األكذل.  السيد ٧بمد صادؽ ٕبر العلـو
ق (، ٙبقيق: الشيخ 571ترٝبة اإلماـ علي )ع( من تأريخ دمشق الكبّب: البن عساكر )

 .-لبناف -بّبكت-ق ( مؤسسة احملمودم1398( سنة )٧2بمد باقر احملمودم. ط)
ق ( ٙبقيق: مصطفى 656الَبغيب كالَبىيب: عبد العظيم بن عبد القوم ا٤بنذرم )ت

ـ، ككذا ٙبقيق/ ٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد طبعة 1968سنة  -بّبكت-( 3عمارة ط )
 دار الفكر.

ق (، 749رم )ت تصفية القلوب من أدراف األكزار كالذنوب: لئلماـ ٰبٓب بن ٞبزة الذما
ـ. مؤسسة الكتب 1993ق /1413( 2ٙبقيق كتقدًن د/ حسن ٧بمد األىدؿ، ط)

 .-لبناف-بّبكت-الثقافية 
ق 1405( 1ق ( ٙبقيق: إبراىيم األبيارم ط)816التعريفات: علي بن ٧بمد ا١برجاين )

 .-بّبكت-ـ. دار الكتاب العريب1985/
تنزيل(: لعبلء الدين علي بن ٧بمد تفسّب ا٣بازف ا٤بسمى: لباب التأكيل ُب معارل ال

ق 1415(1ق ( ضبط كتصحيح: عبد السبلـ ٧بمد شاىْب ط )725البغدادم )ت
 .-لبناف-بّبكت-ـ. دار الكتب العلمية1995/

ق (، أشرؼ على تصحيحو علي 774تفسّب ابن كثّب أبو الفداء إ٠باعيل بن كثّب )ت
ككذا طبعة مصر سنة ـ. دار إحياء الَباث العريب، 1985ق /1405( 1شّبم ط)

 ق (.1376)

تفسّب القرآف ا٤بسمى ٗبفاتيح الغيب ا٤بشتهر بالتفسّب الكبّب: لئلماـ ٧بمد بن عمر الرازم، 
ق ( طبعةدار الطباعة العامرة. ككذا طبعة ا٤بطبعة البهية 606ا٤بعركؼ ٖبطيب الرم )ت 

 العصرية.
أٞبد األنصارم القرطيب. ط عاـ  تفسّب القرطيب ا١بامع ألحكاـ القرآف: أليب عبد اهلل ٧بمد



.تفسّب الطربم ا٤بسمى: -لبناف -بّبكت-ـ. دار إحياء الَباث العريب 1985ق /1405
( 1ق (. ط)310جامع البياف ُب تفسّب القرآف: أليب جعفر ٧بمد بن جرير الطربم )ت 

 .-لبناف -بّبكت-ـ. دار الكتب العلمية1992ق /1412
-ا٢بجاز-ا٤بدينة ا٤بنورة-ِب بو عبد اهلل ىاشم اليماين التلخيص: البن حجر العسقبلين، ع

. 
تنبيو الغافلْب عن فضائل الطالبيْب: ا٢باكم احملسن بن كرامة ا١بشمي، ٙبقيق: إبراىيم ٰبٓب 

 ـ. مركز أىل البيت )ع( صعدة. اليمن.2000ق /1421(1الدرسي ط )
لدكن سنة ق ( طبعة حيدر أباد ا852هتذيب التهذيب: البن حجر العسقبلين )

 ق (.1404دار الفكر ) -(1ق (، ككذا طبعة )1325)
-ـ(، منشورات لواساف 1986( عاـ )3تواريخ األنبياء: السيد حسن اللواساين. ط)

 .-لبناف -بّبكت
 .-مصر -القاىرة-التواضع كا٣بموؿ: أليب بكر عبد اهلل بن أيب الدنيا. طبعة دار االعتصاـ 

 -القاىرة-د بن جعفر )أيب الشيخ( طبعة مكتبة الفراف التوبيخ كالتنبيو: لعبد اهلل ٧بم
 .-مصر

-ق 1414ق ( طبعة دار الفكر عاـ 911جامع ا٢باديث: ١ببلؿ الدين السيوطي )ت 
 .-لبناف-بّبكت 

جامع بياف العلم كفضلو: أليب عمر يوسف بن عبد الرب النمرم القطريب األندلسي 
درة عن ا٤بطبعة ا٤بنّبية. دار الكتب ق ( مصورة أكفست عن الطبعة األكذل الصا463)ت

 .-بّبكت لبناف-العلمية

ق ( مطبعة بوالؽ 279ا١بامع الصحيح )سنن الَبمذم(: حملمد بن عيسى الَبمذم )ت
-لبناف-بّبكت-ق ( ككذا ٙبقيق أٞبد ٧بمد شاكر. دار إحياء الَباث العريب 1292سنة )

. 
بن ٧بمد بن سليماف ا٤بغريب ٝبع الفوائد من جامع األصوؿ ك٦بمع الفوائد: حملمد 



 ـ. دار القبلة كمؤسسة علـو القرآف.1988ق /1408( 2ق ( ط)1094)ت
ا٢بدائق الوردية ُب تأريخ األئمة الزيدية: للعبلمة ٞبيد بن أٞبد احمللي طبع على نفقة 

 يوسف بن ٧بمد ا٢بسِب مصوران على ٨بطوط.
ق 430د عبد اهلل األصبهاين )تحلية األكلياء كطبقات األصفياء: للحافظ أيب نعيم أٞب

ق دار الكتاب 1407( سنة 5ق . مطبعة السعادة، ككذا الطبعة )1351(، طبعة مصر 
 العريب، ككذا طبعة بّبكت باألكفست.

خصائص أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب: للحافظ أيب عبد الرٞبن بن شعيب النسائي 
ق 1407( ١1بويِب األثرم ط)بذيلو كتاب ا٢بلي بتخريج خصائص علي: أليب إسحاؽ ا

ضمن السنن  -بّبكت-ـ دار الكتاب العريب، ككذا خصائص أمّب ا٤بؤمنْب 1987/
 .-لبناف -بّبكت-ق ( دار الكتب العلمية 1411( سنة )1ط)

خصائص أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب عليو السبلـ: للحافظ ا٢بجة أيب عبد الرٞبن 
ق ( مطبعة التقدـ 1348ا٤بعركؼ. طبعة )أٞبد بن شعيب النسائي صاحب الصحيح 

 ق (.1411( دار الكتب العلمية سنة )1، ككذا طبعة )-مصر-العلمية 
الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور: لئلماـ جبلؿ الدين عبد الرٞبن أيب بكر السيوطي طبعة 

-ق ( دار الكتب1403، ككذا الطبعة األكذل )-مصر-ق ( ا٤بطبعة ا٤بيمنية 1314سنة )
 .-لبناف -بّبكت

ق ( ٙبقيق: عبد ا٤بعطي قلعجي 458دالئل النبوة: للبيهقي أيب بكر أٞبد بن ا٢بسْب )
 .-لبناف-بّبكت-ق ( دار الكتب العلمية1405( سنة )1ط)
n; 

ـ، 1994( 1ديواف أمّب ا٤بؤمنينوسيد البلغاء كا٤بتكلمْب اإلماـ علي بن أيب طالب. ط)
 .-لبناف-بّبكت -الناشر: دار النجم

ق 1356ذخائر العقىب ُب مناقب ذكم القرىب: للحافظ أٞبد بن عبد اهلل الطربم. طبعة )
-بّبكت-( نشرىا صاحب مكتبة حساـ الدين القدسي ٗبصر، ككذا طبعة دار ا٤بعرفة 



 .-لبناف
ق ( ٙبقيق/ السيد ٧بمد جواد 310الذرية الطاىرة: أليب بشر بن ٞباد الرازم الدكاليب )ت

 ق (.1407لنشر اإلسبلمي قم )ا١ببلرل. مؤسسة ا
( 1ق (، ٙبقيق/ ٧بمد ٰبٓب سادل عزاف، ط)290الذكر: حملمد بن منصور ا٤برادم )ت 

 ـ.1997ق /1417
 (.1ذيل أجود ا٤بسلسبلت: ٧بمد ٧بمد زبارة. ط)

 ركضة العقبلء: البن حباف، طبعة القاىرة.
اهلل الشهّب باحملب الرياض النضرة ُب مناقب العشرة: للحافظ أيب جعفر أٞبد بن عبد 

-( مطبعة االٙباد ا٤بصرم، ككذا طبعة دار الكتب العلمية1ق ( ط)694الطربم )ت
 .-بّبكت

ق 1404( 3( ط)597زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب: أليب الفرج عبد الرٞبن بن ا١بوزم )ت
 .-بّبكت، دمشق-ـ، ا٤بكتب اإلسبلمي 1984/

-/ حبيب الرٞبن األعظمي. دار الكتب العلميةالزىد: لعبد اهلل بن ا٤ببارؾ ا٤برزكم، ٙبقيق
 .-لبناف -بّبكت

 باألكفست. -بّبكت-الزىد: ألٞبد بن حنبل. طبعة 
سبيل الرشاد إذل معرفة رب العباد: ٧بمد بن ا٢بسن بن اإلماـ القاسم بن ٧بمد 

 ق (. ٙبقيق/ ٧بمد بن ٰبٓب عزاف.1079)ت

أيب طالب عليو السبلـ، ٝبع كضبط سجع ا٢بماـ ُب حكم اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب علي بن 
 .-لبناف-بّبكت-كشرح: علي ا١بندم كآخركف. طبعة دار القلم 

سنن ابن ماجة: أليب عبد اهلل ٧بمد بن يزيد القزكيِب الشهّب بابن ماجة. طبعة الفاركقي 
 .-بّبكت-دىلي، ككذا بتحقيق/ ٧بمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكر 

ق ، 1280ق ( ا٤بطبعة الكستلية 275ف بن األشعث )تسنن أيب داكد: أبو داكد سليما
 .-لبناف -بّبكت-ككذا طبعة إحياء الَباث العريب 



، -ا٥بند-ق (. مطبعة األنصارم دىلي385سنن الدارقطِب: علي بن عمر الدارقطِب )ت 
، ككذا مع التعليق ا٤بغِب. -لبناف-بّبكت-ق ( عادل الكتب 1406( سنة )4ككذا الطبعة )
 اليماين.طبعة ىاشم 

( ككذا 86/66سنن الدارمي: أليب ٧بمد عبد اهلل الدارمي. طبعة شركة الطباعة الفنية )
 طبعة ىاشم اليماين.

ق ( ٙبقيق/ عبد الرٞبن 227سنن سعيد بن منصور: لسعيد بن منصور بن شعبة ا٤بكي)
 .-لبناف-بّبكت-ق دار الكتب العلمية1405( 1األعظمي ط )

ق ( دار الكتب 1411( سنة 1ق ( ط )303سائي )السنن الكربل: للحافظ الن
 العلمية، ككذا مع شرحي السيوطي كالسندس. طبعة القاىرة.

ق 1344السنن الكربل: للحافظ أيب بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي. طبعة عاـ 
 -بّبكت-مطبعة ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ النظامية حيدر أباد دكن، ككذا طبعة دار ا٤بعرفة

 .-لبناف
 لسلة األحاديث الضعيفة: لؤللباين.س

 سلسلة األحاديث الصحيحة: لؤللباين.
ق ( دار 213السّبة النبوية )سّبة ابن ىشاـ(: أليب ٧بمد عبد ا٤بلك بن ىشاـ ا٢بمّبم )

 .-بّبكت-إحياء الَباث العريب 

ق ( ٙبقيق د/ 151السّبة النبوية )كتاب السّب كا٤بغازم(: ٧بمد بن إسحاؽ بن يسار )
 .-لبناف -بّبكت-ق ، دار الفكر1398( 1ل زكار ط)سهي

الشاُب ُب ا١بواب على الرسالة ا٣بارقة. خارقة الفقيو عبد الرحيم بن أيب القبائل، تأليف 
 .-صنعاء-اإلماـ عبد اهلل بن ٞبزة ا٢بسِب، منشورات مكتبة اليمن الكربل 

 شرح السنة: للبغوم، ٙبقيق/ شعيب األرنؤكط.
ق ( ٙبقيق/ ٧بمد أبو الفضل 656بلغة(: البن أيب ا٢بديد )ت شرح النهج )هنج الب

 ـ.1983إبراىيم. دار إحياء الكتب العربية. مصر، ككذا طبعة دار مكتبة ا٢بياة عاـ 



ق ( ٙبقيق/ أيب ىاجر ٧بمد 458شعب اإلٲباف: أليب بكر أٞبد بن ا٢بسْب البيهقي )ت
 مية.ق دار الكتب العل1410( 1السعيد بن بسيوين زغلوؿ. ط)

ق ( 544الشفاء بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى: للقاضي أيب الفضيل عياض اليحصيب )ت 
ق (، 872بذيلو: مزيل ا٣بفاء عن ألفاظ الشفاء: للعبلمة أٞبد بن ٧بمد الشمِب )ت 

 ق .1407( 2طبعة دار الكتب العلمية ككذا طبعة دار الفيحاء عماف. طبعة )
: للعبلمة علي بن -صلى الو عليو كآلو كسلم-ارمشس األخبار ا٤بنتقى من كبلـ النيب ا٤بخت

 .-صنعاء-( مكتبة اليمن الكربل1ق ( الطبعة )621ٞبيد القرشي )ت 
شواىد التنزيل لقواعد التفضيل: عبيد اهلل بن عبد اهلل ا٤بعركؼ با٢باكم ا٢بسكاين ا٢بذاء، 

 ـ.1974ق / 1393( 1ٙبقيق/ الشيخ ٧بمد باقر احملمودم، ط)
 طبعة القاىرة.صحيح ابن حباف. 

 صحيح ابن خزٲبة. ٙبقيق د/ مصطفى األعظمي.

ق ( مصر، ككذا 1320صحيح البخارم: حملمد بن إ٠باعيل البخارم ا٤بطبعة ا٣بّبية سنة )
ق ، 1320عادل الكتب( كمصر  4ـ( )ط1976بتحقيق د/ ديب البغا. مطبعة ا٥بندم )
 كمع فتح البارم طبعة ا٤بطبعة السلفية.

ق (، ككذا بتحقيق 1290سنة ) -بوالؽ-بن ا٢بجاج النيسابورم صحيح مسلم: ٤بسلم
ق مؤسسة عز الدين 1407( سنة 1د/ موسى شاىْب الشْب، د/ أٞبد عمر ىاشم. ط)
 (.80للطباعة كالنشر، ككذا طبعة رئاسة إدارات البحوث )

ق 1406( 2صحيفة اإلماـ علي بن موسى الرضا، ٙبقيق/ ٧بمد مهدم ٪بف ط)
 .-لبناف-بّبكت-واء ـ، دار األض1986/

ق (. ٙبقيق ٧بمد فاخورم كالدكتور ٧بمد 597صفة الصفوة: أليب الفرج بن ا١بوزم )
 .-بّبكت-ق ( دار ا٤بعرفة1406( سنة )4رٌكاس قلعجي، ط )

 ( دار االعتصاـ.1الصمت كحفظ اللساف: أليب بكر عبد اهلل بن أيب بكر الدنيا. ط )
ق ، ا٤بطبعة 1312بن حجر ا٥بيثمي. ط سنة الصواعق احملَبقة: لشهاب الدين أٞبد 



ق بتحقيق عبد الوىاب اللطيف. مكتبة 1385( 3، ككذا الطبعة )-مصر -ا٤بيمنية
 القاىرة.

ق ليدف، ككذا 1322الطبقات الكربل: حملمد بن سعد كاتب الواقدم، طبعة بريل سنة 
 .-لبناف-بّبكت-ق ( دار صادر1405طبعة سنة )

األساس )الشرح الصغّب(: أٞبد بن ٧بمد  عدة األكياس ُب شرح معاين
 .-صنعاء-ـ. دار ا٢بكمة اليمانية1995ق /1414( 1ق ( ط)1055الشرُب)ت

 العلل ا٤بتناىية: البن ا١بوزم. طبعة الباكستاف.
 .-ايراف -قم-ق ( نشر ٝباعة ا٤بدرسْب 1407العمدة: البن البطريق ط )

ق (. دار إحياء 855ٞبد العيِب )عمدة القارئ )شرح صحيح البخارم(: بدر الدين بن أ
 .-بّبكت-الَباث العريب 

( ا٥بيئة العامة لشئوف 1غاية ا٤براـ ُب ٚبريج ا٢ببلؿ كا٢براـ: ٧بمد ناصر الدين األلباين. ط)
 (.80ا٤بطابع األمّبية )

ق 1397( )4الغدير ُب الكتاب كالسنة كاألدب: عبد ا٢بسْب أٞبد األميِب النجفي )ط
 .-بّبكت-ب العريب ـ( دار الكتا1977/

غزكات أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب )ع( أك أشعة األنوار ُب فضل حيدر الكرار: 
 .-بّبكت-ـ( مؤسسة األعلمي 1992ق 1413( )1للشيخ جعفر نقدم. ط)

( 4ق ( ط)852فتح البارم بشرح صحيح البخارم: أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين )
ق ( ككذا طبعة مصطفى البايب ا٢بليب مصر 1408دار إحياء الَباث العريب سنة )

 ق ( كالسلفية.1378)
فتح القدير ا١بامع بْب فِب الركاية كالدراية ُب علم التفسّب: ٧بمد بن علي الشوكاين )ت 

 .-بّبكت-ق ( طبعة دار ا٤بعرفة 1250
ق 1398( 1ق (. ط)730فرائد السمطْب: إلبراىيم بن ٧بمد بن ا٤بؤيد ا١بويِب )

 .-لبناف -بّبكت-مودم.مؤسسة احمل



( 1ق ( ط )509الفردكس ٗبأثور ا٣بطاب: أليب شجاع بن شّبكيو الديلمي )ت 
 .-لبناف -بّبكت-ق ( دار الكتب العلمية1406)

( 1ق (. ط )855الفصوؿ ا٤بهمة ُب تأليف األٌمة: علي بن ٧بمد الصباغ ا٤بالكي )ت 
 .-لبناف -بّبكت-ق . مؤسسة األعلمي 1408

من الصحاح الستة كغّبىا من الكتب ا٤بعتربة عند أىل السنة كا١بماعة: فضائل ا٣بمسة 
ـ. منشورات 1982ق /1402( 4للعبلمة السيد مرتضى ا٢بسيِب الفّبكزابادم. ط)

 .-لبناف -بّبكت-مؤسسة األعلمي 
فهرس ا٤بكتبة الغربية)دار ا٤بخطوطات(ٝبع: ٧بمد سعيد ا٤بليح كآخركف، ا٥بيئة العامة 

 اليمن.( 1لؤلثار. ط)

ق )كىو شرح 1031فيض القدير)شرح ا١بامع الصغّب(: للعبلمة عبد الرؤكؼ ا٤بناكم )
ق (. 1391( سنة )2ق (، ككذا الطبعة )1356ا١بامع الصغّب للسيوطي( طبعة سنة )

 .-لبناف -بّبكت-دار ا٤بعرفة
 .-بّبكت-( دار الفكر1الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ: أليب ٞبيد عبد اهلل بن عدم. ط)

كشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل: أليب القاسم جار اهلل ٧بمود ال
-لبناف-بّبكت-ـ. دار الفكر 1977ق /1397( 1ق (. ط)538بن عمر ا٣بوارزمي )

. 
كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف: ٤بصطفى بن عبد اهلل الشهّب ٕباجي خليفة. 

 .-لبناف -ّبكتب-طبعة دار إحياء الَباث العريب 
ق ( 658كفاية الطالب ُب مناقب علي بن أيب طالب: حملمد بن يوسف الكنجي )

ق (. ككذا بتحقيق الدكتور الشيخ ٧بمد ىادم 1409سنة ) -بّبكت-مؤسسة الرسالة 
 -بّبكت-ـ. شركة الكتييب 1993ق /1413( 4األمبِب. ط )

صل الكتاب ىو ٝبع ا١بوامع كنز العماؿ ُب سنن األقواؿ كاإلفعاؿ: للمتقى ا٥بندم )أ
 .-دكن -حيدر أباد-ق ( مطبعة دائرة ا٤بعارؼ النظامية 1312للسيوطي( طبعة )



-ق . مؤسسة األعلمي 1406( 3ق ( ط )852لساف ا٤بيزاف: البن حجر العسقبلين )
 .-لبناف -بّبكت

ؤيدم لوامع األنوار ُب جوامع ا٤بعلـو كاألثار: ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصور ا٢بسِب ا٤ب
 .-صنعاء-ـ، مكتبة الَباث اإلسبلمي1993ق /1414( 1ط)

٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر ا٥بيثمي طبعة سنة 
( 3ق ( عِب بنشرىا صاحب مكتبة حساـ الدين القدسي ٗبصر. ككذا الطبعة )1352)

 ق . دار الكتاب العريب.1402
 ـ.1983ق /1403( 2عر العريب: أٞبد قبش. ط )٦بمع ا٢بكم كاألمثاؿ ُب الش

 -بّبكت-ق ( منشورات دار مكتبة ا٢بياة ٦122بموع اإلماـ زيد بن علي )ع( ت)
 .-اليمن-صنعاء-، ككذا طبعة مكتبة اإلرشاد -لبناف

( 1اجملموعة الفاخرة ٦بموع كتب كرسائل اإلماـ ا٥بادم ٰبٓب بن ا٢بسْب )ع( ط)
 .-صنعاء-صورة عن ٨بطوط. مكتبة اليمن الكربلـ، كطبعة أخرل م2000ق /1420

)ت  -ق ( دار اآلفاؽ ا١بديدة456احمللي: أليب ٧بمد علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز
 .-بّبكت

( 1ا٤بدخل إذل دراسة األدياف كا٤بذاىب: عبد الرزاؽ ٧بمد أسود. ط )
 .-لبناف-بّبكت-ق (. الدار العربية للموسوعات 1401ـ/1981)

ق ( كىو: 1014شرح مشكاة ا٤بصابيح: لعلي بن سلطاف ٧بمد القارم )مرقاة ا٤بفاتيح 
شرح مشكاة ا٤بصابيح للخطيب التربيزم كرل الدين ٧بمد بن عبد اهلل، كا٤بشكاة ىو: شرح 

ق ( ا٤بطبعة ا٤بيمنية 1309ا٤بصابيح أليب ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود الفراء البغوم. ط عاـ )
 .-بّبكت-الفكرق ( دار 1412( سنة )1، ككذا ط)-مصر-

 كطبعات أخرل. -بّبكت-ـ( 1965مركج الذىب: للمسعودم. طبعة دار األندلس )
 مساكئ األخبلؽ كمذمومها: أليب بكر ٧بمد السامرم ا٣برائطي. طبعة مكتبة القرآف.

ا٤بستدرؾ على الصحيحْب أليب عبد اهلل ٧بمد ا٢باكم النيسابورم كمعو تلخيص ا٤بستدرؾ: 



 -بّبكت-ق . دار الكتب العلمية1411( عاـ 1ىيب. طبعة )لشمس الدين ٧بمد الذ
 ق (.1324دكن عاـ ) -حيدر أباد-ككذا طبعة

ق ( طبعة ٦بلس دائرة 204مسند أيب داكد الطيالسي: سليماف بن داكد بن ا١باركد )ت 
 .-الدكن-حيدر أباد-ق ( 1321ا٤بعارؼ النظامية سنة )

دمشق -( دار ا٤بأموف للَباث1يم أسد ط)ا٤بسند: أليب يعلى ا٤بوصلي. ٙبقيق: حسْب سل
 ق .1410( 2ككذا ط ) -كبّبكت

-ق ( ا٤بطبعة ا٤بيمنية. ككذا طبعة دار الفكر 1313مسند أٞبد بن حنبل ط مصر )
ق دار إحياء الَباث العريب، كمؤسسة التاريخ 1414ـ/1993( 2، كالطبعة )-بّبكت
 دار الفكر.، ككذا ٕباشية كنز العماؿ. -لبناف -بّبكت-العريب 

مسند اإلماـ زيد: لئلماـ زيد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب. ٝبعو: عبد العزيز 
 .-اليمن -صنعاء-بن إسحاؽ البغدادم طبعة مكتبة اإلرشاد 

مسند مشس األخبار ا٤بنتقى من كبلـ النيب ا٤بختار )ص(: للشيخ علي بن ٞبيد القرشي 
األخبار(: للعبلمة ٧بمد بن حسْب ا١ببلؿ  )حاشية: كشف األستار عن أحاديث مشس

 ـ. منشزرات مكتبة اليمن الكربل.1987ق /1407( 1ط)
ـ 1985ق /1405( 1; مسند الشهاب: أليب عبد اهلل ٧بمد بن سبلمة القضاعي. ط )

 مؤسسة الرسالة بتحقيق/ ٞبدم عبد اجمليد السلفي.
ق ( مطبعة 321نفي )مشكل األثار: أليب جعفر الطحاكم أٞبد بن ٧بمد ا٤بصرم ا٢ب

 ق (.1333الدكن ) -حيدر أباد-٦بلس دائرة ا٤بعارؼ النظامية 
ق ( ٙبقيق د/ يوسف عبد الرٞبن 516مصابيح السنة: للحسْب بن مسعود الفراء البغوم )

 ق ، دار ا٤بعرفة.1407( 1ا٤برعشلي كآخركف ط )
. مركز الدراسات مصادر الفكر العريب اإلسبلمي ُب اليمن: عبد اهلل بن ٧بمد ا٢ببشي

 ـ.1972 -صنعاء-اليمنية 
ق ( ٙبقيق/ 235ا٤بصنف ُب األحاديث كاألثار: عبد اهلل بن ٧بمد بن أيب شيبة الكوُب )



ككذا طبعة الدار  -لبناف-بّبكت-ق . دار الفكر 1409( 1سعيد ٧بمد اللحاـ. ط)
 السلفية با٥بند.

ق/ حبيب الرٞبن األعظمي. ق (، ٙبقي211ا٤بصنف: لعبد الرزاؽ بن ٮباـ الصنعاين )ت
 منشورات اجمللس العلمي.

ا٤بطالب العالية بزكائد ا٤بسانيد الثمانية: البن حجر أٞبد بن علي العسقبلين. ٙبقيق/ 
 .-لبناف-بّبكت-حبيب الرٞبن األعظمي. دار ا٤بعرفة

ـ 1992( سنة 6ق (، ٙبقيق د/ ثركت عكاشة. ط)276ا٤بعارؼ: البن قتيبة الدينورم )
 ا٤بصرية العامة للكتاب.ا٥بيئة 

ق ( تصحيح عبد الرٞبن 360ا٤بعجم الصغّب: أليب القاسم سليماف بن أٞبد الطربم )ت
ق 1406( 1، زكذا طبعة )-بّبكت-ق ( دار الفكر 1401( )٧2بمد عثماف. طبعة )

 ـ منشورات مؤسسة الكتب الثقافية.1986/
ق (، ٙبقيق/ ٞبدم عبد 360ا٤بعجم الكبّب: أليب القاسم سليماف بن أٞبد الطربم )ت

 ( دار إحياء الَباث العريب.2اجمليد السلفي. ط )
ق 1409( )3معجم ا٤بفسرين من صدر اإلسبلـ حٌب العصر ا٢باضر: عادؿ نويهض ط)

 .-لبناف-بّبكت-ـ( مؤسسة النويهض الثقافية 1988/
 -لقاىرةا-ا٤بعجم الوسيط: قاـ بإخراجو: إبراىيم مصطفى كآخركف، ٦بمع اللغة العربية 

 ـ( مطابع دار ا٤بعارؼ.1980ق /1400()2ط) -مصر
 معرفة السنن كاألثار: للبيهقي. ٙبقيق/ السيد صقر.

ق ( مؤسسة 1408( )2ق ( ط)356مقاتل الطالبيْب: أليب الفرج األصفهاين )ت
 .-بّبكت-األعلمي 

ست ق ( مصور باألكف840مقدمة كتاب البحر الزخار: لئلماـ أٞبد بن ٰبٓب ا٤برتضى )ت
 .-صنعاء-ـ(. دار ا٢بكمة اليمانية 1947ق /1366( )1عن ط)

ق ( مطبعة 748ميزاف االعتداؿ: لشمس الدين ٧بمد بن أٞبد ا٤بعركؼ بالذىيب )ت 



( 1ق ٔبوار ٧بافظة مصر كطبعة أخرل بتحقيق ٧بمد البجاكم ط)1325السعادة سنة 
 دار ا٤بعرفة.

ع(: للحافظ ٧بمد بن سليماف الكوُب مناقب اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب )
( ٧بـر ا٢براـ 1ق ( ٙبقيق/ الشخ ٧بمد باقر احملمودم. ط)3القاضي )من أعبلـ ؽ 

 .-قم-إيراف-ق . ٦بمع إحياء الثقافة اإلسبلمية.1412
مناقب علي بن أيب طالب )ع(: أليب ا٢بسن علي بن ٧بمد الواسطي الشهّب بابن ا٤بغازرل 

ق ( ا٤بكتبة اإلسبلمية، ككذا 1394طهراف )-قر احملمودم ق ( ٙبقيق: ٧بمد با483)
 .-لبناف -بّبكت-الطبعة الٍب أعدىا ا٤بكتب العا٤بي للبحوث منشورات دار مكتبة ا٢بياة 

مناقب آؿ أيب طالب: أليب جعفر ٧بمد بن علي بن شهر آشوب ا٤بازندراين ط 
 ـ(. دار األضواء.1985ق /1405عاـ)

ق ( ٙبقيق/ الشيخ مالك احملمودم، 568أخطب ا٣بوارزمي )تا٤بناقب: للموفق بن أٞبد 
 ق (.1411) -قم-مؤسسة النشر اإلسبلمي 

منتخب كنز العماؿ: لعلي بن حساـ الدين بن عبد ا٤بلك ا٤بشهور با٤بتقى ا٥بندم 
 .-بّبكت لبناف-ـ( دار إحياء الَباث العريب1990ق /1401( عاـ )1ق ( ط)975)

تو عليهم السبلـ من الصحاح الستة كغّبىا من الكتب منتخب فضائل النيب كأىل بي
ا٤بعتربة عند أىل السنة، انتخاب كٙبقيق: مركز الغدير للدراسات اإلسبلمية. تقدًن د/ 

 .-بّبكت لبناف-ـ( مركز الغدير 1996ق /٧1416بمد بيومي هبراف. ط عاـ )
 ا٤بنتقى: البن ا١باركد. طبعة ىاشم اليماين.

اـ ا٥بادم: أٞبد بن موسى الطربم. ٙبقيق/ علي سراج الدين ا٤بنرب على مذىب اإلم
 .-اليمن -صعدة-ـ. مركز أىل البيت 2000ق /1421(1عدالف. ط)

( كطبعة اجملد، ككذا بتحقيق عبد الرٞبن 1ا٤بوضوعات: أليب الفرج عبد الرٞبن ا١بوزم. ط)
 ٧بمد عثماف.



ق ( ككذا 1280)ق (. طبعة مصر سنة 179موطأ اإلماـ مالك: ٤بالك بن أنس )
 ق (.146بتحقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الَباث العريب سنة )

ق ، منشورات مكتبة آية اهلل 1413( عاـ 1مؤلفات الزيدية: للسيد أٞبد ا٢بسِب. ط)
 العظمى ا٤برعشي النجفي.

 ـ. مركز الدراسات1979( 1نزىة النظر ُب رجاؿ القرف الرابع عشر. ٧بمد ٧بمد زبارة ط)
 كالبحوث. صنعاء اليمن.

ق (. 606النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر. ٦بد الدين بن ٧بمد ا١بزرم، ابن األثّب )ت
 ـ مؤسسة إ٠باعيلياف. قم.1985( عاـ4ط)

هنج الببلغة. إلماـ ا٤بتكلمْب أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب عليو السبلـ. ٝبعو الشريف 
على ٙبقيقو كطبعو عبد العزيز سيد األىل.  الرضي، كشرحو الشيخ ٧بمد عبده. كأشرؼ

 طبعة دار األندلس بّبكت.
ق ( ا٤بطبعة ا٤بيمنية. 1322نور األبصار للشيخ الشبلنجي ا٤بدعو ٗبؤمن. طبعة مصر )

 ككذا طبعة دار إحياء الَباث العريب. بّبكت.
ـ. 1995- ق 1416( 1ىجر العلم كمعاقلو ُب اليمن. إ٠باعيل بن علي األكوع. ط)

 ر الفكر ا٤بعاصر. بّبكت. دار الفكر. دمشق.دا
( منشورات 1ينابيع ا٤بودة. سليماف بن إبراىيم ا٤بشهور ٖبواجة القندكزم صور عن ط)

 مؤسسة األعلمي. بّبكف. لبناف.

   

 


